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المقدمة

لإنسانامامأواسعاالبابلموأصلاتوالاتصالاوسائلفتحت

وقد،الأخرىالأممأبناءأوأمتهأبناءمنغيرهمعيتفاعلكى

وقد،كافهالميادينفيوالشعوبالدولبينالمصالحتشابكت

العالم"إن:القولإلىالناسبعضالتواصلفياليسرهذادفع

نأبهاالمقصودكانإذاالمقولةهذهنقبلإننا."صغيرةقريةبات

،المسافاتاختصرقدالمعارفونقلالمعلوماتيةعالمفيالتقدم

فإز،معينةحالةوهيمنةالثقافةوحدةبذلكالمقصودكانإذاأما

واقعي.وغيرمرفوضايصبحالقول

من،حاولتولكن،بحثهموضوعفيجديدألس!الكضابهذا

منهجواعتمدت،وللدارسللمهتمالضروريأجمعأن،خلاله

الممكنقدرالأصليةمصادرهامنللمعلومأتالعرضمعالتحليل

الناسعقائدتعرضأنتقتضيالموضوعيةلأن،كبيرتدخلدون

حقمنوكذلك،تعرضأنيرغبونكماومفاهيمهموأفكارهم

.المستطاعقدرالواقععلىيقفأنالقارىء

قادتالتيونصوصهامضامينهامبينااليهوديةالكتابلجى

والتواصلالحوارإلىإشارةمعالمسيحيةوعالج،الصهيونيةإلى

والمسلمين.المسيحيينبين
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يحتاجحيةدياناتسبعواقعفيبحثالثانيالقسموفي

الذيماليعرفأو،أتباعهامعليتعاملعليهاالاطلاعإلىالإنسان

عندهااللهدينإلىيدعوهمأنأرادوإلت،وسلوكهمفكرهميحكم

حالهمت!جصفييساعدهمما،علههمماعلىوقفقديكون

بعد.فيماالعلاجلوصف

قدكانوإن،السابقةالمؤلفلأعمالتكرارآلي!والكتاب

كلياتحاجةيلبيكيتنسيقهتثمعملأنهإلا،موادهامناستفاد

الأديانتاريخمادةدراسةفيوالشريعةالإسلاميةالدراسات

.المقارن

علىللقائمينخاصوبشكلكثيرةلجهودمدينالكتابوإن

الحاجمقدمهموفي،الإسلاميةللدراساتالأوزاعيالإمامكلية

منذالمادةبتدريسأقومحيث،الأساتذةوالزملاءحوريلوفيق

وسماعمناقشاتخوضليالظروفأتاحتوقد،عديدةسنوات

واطلاعي.تجربتيأغنتوأفكارمقترحات

،عرموشرأتبأحمدالأستاذاستجابأنبعدأتىوالكتاب

نأوكان،موسوعةإصدارفيلحماستي،النغماضدارصاحب

منسلسلةوقبلها،الميسرةالأديانموسوعة:أسابيعمنذصدرت

هذايأتيوبذلك،الأديأنلمحاموسمن:عنوانتحتليكتبثلاثة

العربية.قزاءحاجةليسدالعمك

المؤتمرفيولإخوانيشاتملاكمالللأخهوالثالثوالافضك

مؤتمراتفيالاشترأكفرصةنيأمنواالذيناللبنانيالشعبي
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ولا،الموضوعفيومكتبتيثقافتيأغنتودوليةمحليةعديدة

الذينأمتنا،أبناءمنالمباشرينوغيرالمبأشرينطلابيأنسى

البحثعلىحفزتنيواستفساراتأسئلةمنبحوزتهمماليقدموا

.1(العلمنصفالسؤال"حسن:القائلةالقاعدةمنانطلاقا

والزوجةالوالدين:وعائلتيأسرتيأذكرأنمنبذلاوأخيرأ

تقميريفيمعييتسامحونالذينوعائلاتهمالإخوةووالأولاد

والمتابعة،البحثعلىالمساعدةالأجواءلييؤمنونو،حيالهم

والتأليف.والكتابة

فييجدواأنأرجوالذينقرائيورضى،مبتغاياللهمرضاة

إليه.يسعونمابعضهذاعملي

العالمين.ربلتهوالحمد

24/41002/فيعكار

السحمرانيأسعد
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والدينالإنسان

بشرياجتماعفيللانخراطمحتاج،الدنياهذهفي،الإنسان

احتياجاته،توفيرأجلمنسواهمعالخدماتتبادلفيهيمارس

وإدراكهبعقلهفيقف،حولهمنالكونفيينظرنفسهالوقتفيوهو

عنالبحثإلىذلكفيدفعه،باهراتواياتسننمنفيهمأعلى

حيالبالنقصويثسعر،العجزيصيبهأو،ومنظمهالكونخألق

علىللتعرفالبحثإلىذلكفيحفزهكثيرةظواهرأومواقف

لنكباتالمرءويتعرض،باتجاههالجميعيسموالذيالكامل

مخلوقاليسالمواقفهذهفيلهالمعينأنتشعرهالبلاءمنوأنواع

لتتجلىنفسهعنالسلبيةالمؤثراتفتنقشعماديا،مصدرأولا

تعالى.اللهرتيعندهافيقولىفيهالأصليةالفطرةصورة

وتصيبه،والخيراتالنعمتأتيهقد،هذهحياتهفي،الإنسان

بل،النعمةمصدريتذكرلابعضهمالحال!هذهمثلوفي،الهناءة

اللهكونهالتيالفطرةفيهوتخمد،ذلكعنالمكاسبتشغله

في،المخاطربهوأحاطت،الظروفتحؤلتوإذا،عليهاتعالى
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الفطرةلسبرزالدنيويةوالميولالماديةالغبارتنجليالحالهذه

حقيقتها.على

هذاعنمبلغا"يونس"سورةفيالقرآنيالنصجاءلقد

البزفىيسيزكضاثذىهو):تعالىقولهوهو،الإنسانيالمشهد

جآءتهابهاوفرحواطئبةبرلخبهموجرتنائفالثبهت!فإذاحتئوالخر

!ء.بر2
دعوابهصأحيطأتهئموظتوأم!نكلمنالمؤجوجاءهمعاص!رلغ

!هوالمثبهرينمنلبهوفتءهدمقأنجيتالينالذينلهنحلصينالله

.122ايون!/

علماءيسميهماأو،خالقبوجودالتسليموهى،الافطرةأما

اشفساتكوينمبدأعليهكانمافهي،الربوبيةإسلامالعقائد.

للدينوبهكفاقص!:تعالىقولهبدليلووجدانافكرأالبشرية

ذالفألتهلخفقلتديللاعلئهاألناسفطرأتتىألفهفطرتحنجفا

.03(وم/ارأمهو!مونلاألناسأتحثرولكفأتقتصالذلرو

والنظر:الفمهأهلمنطائافة"وقالت:تفسيرهفيالقرطبيوعند

بربه؟المعرفةفيالمولودعليهاخلقالتيالخلقةهيالفطرة

مبلغبلغإذارقيبهيعرفخلقةعلىيولدمولودكل:قالفكأنه

بخلقتهاتصللاالتيالبهائملخلقةمخالفةخلقةيريد؟المعرفة

علىيولدإلامولودمن)ما:النبويالحديثوفي."معرفتهإلى

.(الفطرة

لهبخالقوالإيمانالتسليميكمنأصلهافيالتىالفطرةهذه

الخلقتعني.الربوبيةحمثتعالىاللههو،شيءكلعلىسلطانه
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فكل،العبادةهىالتيالألوهيةغيروهي،والسلطانوالملك

إلهافيعبدفطرةتفسدقدولكن،الربوبيةإسلامعندهعاقلإنسان

هذهالعقائدعلماءأوجزوقد.سبحانهالحقغير)معبودأ(

يأ،وإلهالعالمينربتعالى"أدثه:فيهاقالواعبارةفيالمسألة

معيشركواأنإماالمؤمنينغيرلأنوذلك(،(المؤمنينمعبود،

وأ،مظهرايعبدواأنأو،مزعومةالهةأوإلها،العبادةفي،الله

)أفرءيت:الكريمةالايةإليهأش!ارتماهذا؟اصطنعوه،معبودأ

.23(الجائيما/]هود5!إلههراتخذمن

خلقأنمنذالبشريةالن!س!خلقأصكفيهذهالتدينفطرة

وأالتوالد،قانونفيهوأودعالطينمنالبشرأباادمتعالىالله

قولهذلكفيجاءوقد،الذرعالمفيالتوحيدعلماءيقولكما

عكوألثهد!ذفىننهغظهورهومنءادمبغمبنأضذولئكواذ):تعالى

.(172/ا!عرافألأسهذنأبكلوأقابرئبهتمألتتأنفسهخ

هذاتبديليستطيعونلاوأفسدوا،طغو!مهماالبشر،إن

ذلك03(،م/ال!هأدتهيطقلبذيللاا.تعالىلقوله،الميثاق

دينمنمجتمعيخللمأنهوالحضاراتالأممتاريخفينجد

عقيدةأو،لحاكمرأيأأوفلسفةذلككانلوحتىوشريعة

وعلىوالخضوعالطاعةعلىمولودبطبيعتهالإنسانلأن،فاسدة

يدين.من

يقال"لكنهكالملةهو،الأصفهانىالراغبحسب،الدين

الدين9:منظورابنوعند".لل!ريعةوالانقيادبالطاعةاعتبارا
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اللهأسماءمنوالذيان.أطعطأي،لهدنتأو،دنتهوقد،الطاعة

."القاضيالحكمومعناه،وجلعر

سريعةبدونيكونلا،عقاباأوثواباالجزاءأجلمن،والحكم

علىالحكميتمالتيالقيميةوالمعاييروالأحكامالمبادىءتحوي

الناسيخللمتعالىاللهإن:القولإلىيقودناهذاأساسها.

زعمكما،العقلامتلاكهممنانطلاقايستقيمواكيوشأنهم

يهتديبعقلهالإنسانبأنصرحواحيثوأمثالهم،المعتزلة

لاماهذا.لشرواوالخروالقبيحالحسنيمئزوبعقله،اللهلمعرفة

الحقيبعثهمالرسلإلىمحتاجونالناسبل،اعتمادهيمكن

المصدر،الإلهيةالقويمةوبالشريعهالحقودينبالهدىسبحانه

معلعلاقتهموالضابط،بينهمالفيصلوتكون،إليهايحتكمواكي

العقل.دوريكونوبهديهاالشريعةومع،بينهموفيماتعالىالله

بهأمعذبينوما):الإسراءسورةفيالإلهيالبيانبهأبلغنامأهذا

.115الإسراء/أرسو،!ونجحثحتى

"لقد:قالعندماالقطانخليلمناعالمفاهيمهذهأجملوقد

البشريةالنفسفيوأوح،وطاعتهتوحيدهعلىالناسالذفطر

المدركةالقوىالإنسانومنح،للشرواستعدارهاللخيراستعدادها

فضلأدائماوالحقالصوابتدركأنالقوىلهذهكانوما،المميزة

للحقبيانأ،رسلهببعثهعبادهعلىاللهفامتن،الغيبعالمعن

."لحجتهموإسقاطالهموإعذاراوموازينه

إلهيةبهاجاؤوهالتيالشريعةلتكونللرسليحتاجالإنسان
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بشريعةدأنلوأما،النقصانيعتريهاولاالباطليأتيهالاالمصدر

ومفاهيمهم،ومصالحهمأهواءهمللبشرفإنبشريةصنعةمن

للدياناتوالدارس،القويمالطريقعلىيكونأنيمكنهلاوبذلك

دياناتمنوتنتجنتجتالمشكلاتمنكميلمسبينهاوالمقارن

كالفلاسفة،كثعروخبطهمطويلنزاعهمالبسرلأن،الصيغةبشرية

"تهافت:الشهيركتابهمقدمةفيالغزاليحامدأبوقالماوفق

."الفلاسفة

ومجتمعا،فردا،امرهصلاحأجلومن،وطبعهبفطرهلإنسانوا

الخائبينمنكانوإلا،نفسهبهليزكيالقويمالدينإلىيحتاج

غ!+ونف!وماسؤلفا):تعالىاللهيقول،وأهلهالفسادإلىلانحيازه

دشنها!منخابوقذ!تجئهامنأفلحقذ!إ؟وتقولفانجورهافاقمها

.011-7/المسأ

بهوتشبعالروحانيةقواهبهتتألقللإيمانيحتاجوالإنسان

تطميناللهبنرألا):قلبهبهويطمئنالمعنويةدوافعه

لهورعايةللبدنصيانةفيهالدينأنكماد/28(،الرعأ!ائملوب

)إن:الشريفالحديثففي،الطيببالحلاللاحتياجاتهوتلبية

.حقأ(علبكلبدنك

بسببه،ادمبنيولكرمالعقليكرموالدين،عاقلكائن:الإنسان

الوعيمدإركخلالهومن،للمعارفومكتسبضابطوالعقل

،ومعارفوعلومأعقيدة،الثقأفةخلالمنبالإنسانتسموالتي

والاستقرار.والأمانالعمرانتحققلحضارةالتأسيسباتجاه
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يحتاجبطبعهالاجتماعيالإنسانأنإلىيوصلناالمسارهذا

معألهماإنقاذأوذلك،والمجتمعالفردبينالعا،قةليحددللدين

المجتمع،علىالفردوأستبدادطغيانيمنعفالدين.الاستبدادمن

أجلمنيلغيهأووخصوصياتهبالافرديفر!لاعينهالوقتوفي

الأسستشكلوقيمهالدينأحكأمأنذلكإلىأضف،المجتمع

وحقوقالفردالإنسانحقوقتحفظاليوالقوإنينللتشريع

مصالحهصا.بينوتوازن،المجتمع

الخلية،الأسرةمنبدءا،المجتمعأفرادبينالعلاقاتإن

المجتمعيةالتشكيلاتبكلمرورآ،المجتمعفيوالرئيسةالأولى

ومحدداتضوابطمنالعلاقاتلهذهبذلا،أنواعهااختلافوعلى

المجتمع.نظاميختلوإلاواضحة

صغيانعندهمحصلممنوسواهما،وأمريكاأوروباإن

فيماالإنسانوحرية،التحررشعارتحتدينيةلاماديةلمفاهيم

الجسديةالأمراضمنأنواعمناليوميعانون،ببدنهيتعلق

الأسرةتفككذلكومن،مجتمعهمفيتنتشرالتيوالاجتماعية

افرادها.بينوالمودةالترابطوفقدان

الناظمةالقواعدوأحكامهمبادئهتشكلعندماالدينإن

الذيالحصنخلالهمنيكونوللمؤسساتوللقوانينللحضارة

.الأرضفيالمستخلفالإنسانكرامةيحفظ

الففائل،وينشرلرذائلواالمفأسدويحارب،اليأسيطردلدينا

الثرواتهدرمنويمنع،والعملوالعلمالعطاءعلىويحفز
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والجماعية.انفرديةوالإمكاناتالقدراتوتبديد

محاكم،الوسطىالقرونفي،عاشتقدأوروباكانتوإذا

منجاءمالالتزامهاالإبدأعوالفكرقيدتالتيالكنسيةالتفتيش

المفخرهووالدين،عارضةحالةهذهفإن،الإغريقحضارة

للفكرخطابألسماءارسالاتأليست:والسؤال،الفكريةللطاقات

بينللعلاقةوالقيمالتضظيموفيها،علويباتجاهتسمووالمشاعر

؟والمادياتوالطبيعةالعبدبينو،والبث!رالعبدو-يئ،وربهالعبد

ويشحذ،والمعارفبالمناهجوالعلماءالعلميمدالدينإن

العلميةأبحاثهوتقدمتمعرفيأترقىكلماالإنسانلأن،الهمم

وفي،تعالىأدتهمنوخ!ثيةإيماناازدأدكلما،مداركهوسميت

.[82أفاطر/اتعلضؤإ!عبادهمقألهتحثىإ!ام!.لايةا

بالقيموالتفريصااللادينأما،بهقىويربالإنسانيسموالديمت

تكونلذلك،بهيميباتجاهبهينحطفإنهالماديةالدوافعوطغيان

ليحصنهالحقالدينوإلىتعالىبالتهالإيمادإلىالإنسانحاجة

والاجتماعي.الشخصيواستقرارهكرامتهلهويحقق
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ا،ولىالنهحلى

يةليهودا

والتسميةالنشأة

موسىبهاأرسلوقد،أصلهافيالمصدرإلهيةدعوةاليهودية

تعزضتوقد،الأوثانعبادهوهجرالتوحيدإلىداعيأالسلامعليه

يومناإلىم(.ق015)5العامحواليالنشأةصذمسيرتها،في

الانتهسابيزعمونمنشكلوقدوالرد،الأخذمنلكثيرهذا،

وماأدنهكلامحزفواحيثوالشعوبالأممبينخاصةحالةإليها

تلكفكرهمالأخطهـفيوكان،السلامعليه!وسىبهجاء

.المختارالشعبأتهمزعمهممنالمتوتدةالعنصرية

تنكيرأالتعريف""ألبلايهودكلمةاستكونيهودحاولوقد

بابومن(،الخطرةمفاهيمهوبسببمنهيصدرلماالشعبلهذ!

مالتبريراسممنأكثريعتمدواأن،العيونفيالرمادذر

إبراهيممعأدسمحاءالحنيفيةبأصلالارتباطلجهةإن،يطرحون

وقداسته.المكانبموضوعأو،بعدهومنالسلامعليه

لمغتصبةالدولتهمي!شخدمونوحاليا،عبرانيونإنهمقالوالقد
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العبرانية،أنعلما،العبريةالدولةاسموالعربفلسطينلأرض

ودعوتهالسلامعليهموسىعلىسابقةتسمية،العبريةأو

.عديدةبقروناليهودية

يعتمدمنكلعلىيطلقكان"هبيرو"،أو،"عبيرو"فالاسم

هيالعبرانيةإذن،بداوةحياةيحيامنأي،حياتهفيالترحال

سقىوقد،دينيةدعوةأوبعقيدةلهاارتباطولااجتماعينمط

إليهالإشارةتمتمابسبب"عابر"الخليكإبراهيمأجدإدأحد

فيوردكما،العبرانيأبرام:إبراهيمسميوكذلكسابقا،

.الخروجسفرفيالنصوصهذهمن.القديمالعهدمننصوص

فيأيامثلاثةمسيرةنذهبفدعناوافانا،العبرانيي!إله:"قالا

المصريين"لأن:التكوينسفروفي.إلهنا"للربونذبحالبرية

".العبرانيينمعيأكلواأنلهميجوزلا

دينيأانتماءليستوالإسرائيلية،إسراثيليونإنهموقالوا.

.السلامعليهيعقوبجهةمنلنسبانحماءهيوإنماعقديا،

شكلعلىلهأعطىالذيليعقوبالثانيا،سمهووإسرائيل

القديم:العهدمنالتكوينسفرفيوردكما،الربمقمباركة

فباركه.،أرامفدانمنرجعبعدما،أيضاليعقوبالله"وترإءئ

بل،يعقوباليومبعدتسقىلن،يعقوباسمك:اللهنهوقال

مقطعين.منوالاسم."إسرائيلفسقاه،اسمكليكونإسرائيك

هذالكن.الإلهعبد،إذن،ومعناه،أيلإلهتوإيكعبد،:إسرا

يهودقبلمنسليمغيرالسلامعليه)إسرائيل(ليعقوببالانتست
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حتىولا،يعقوبنسلمنكله!اليسواال!اشميهودلأن،اليوم

منهم.القليكالنزر

مزعومحقلتبهريرمحاولةهذاوفي،صهاينةإنهموقالوا

فيرابية:وصهيون،حصن:معناهاكلمةوصهيودت.بالقدس

ومنذالكنعانيالأصلمنالقدشسكانوإليبوسيود،.القدس

أورشيم""القدسفيمملكتهمأقاموا،لميلاداقبلسنةلافاثلاثة

سالمالشيخ.مق5025االعاحوأليمنهموبرزومحيطها،

،السلامعليهوداود.صهيونربوةعلىقصرهأقامالذياليبوسي

وبعده،فيهوأقامالحصنهذاإلىدخك،الثتدسدخولعند

ومن.فقطسنة75حواليذلكداموقداالسلاعليهسليمان

التسمية.هذهاستخدمو!المزعومةالحقوقتبرير

منلغةوالاسميهود؟أنهموقبولاانتشارآالأكثروالاسم

لماالاسمهذ!لزمهمإنماو،تاب.تهؤدأووهاد،التوبة:الهود

هدنا)اثا:السلامعليهموسىبلسانالقرانيالنصفيجاء

إليهوديةبأنالقولإلىذهبمنومنهم.أداا!عراف/6أ!إلتك

والأسباط.عشرألاثنيإسرائيلبنيأسباطأحديهوذاإلىنسبة

-زبولون-رأوبين-دان-جاد-بنيامين-يمفراأ-أشير:هم

.يهوذا-يساكر-لينافتا-لاوي-شمعون

1(،"يهوذامنالتسميةاشتقاقاحشمال،الاحتمالوهذ!

السلامعليهموسىبعدكانواالأسباطلأن،لهمبزرلااحتمال

نفسها،الموسويةهيواليهودية،قرونثيانيةعنيزيدبما
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يهوذاعهدقبلمنصستخدماالغالبفيالاسميكونوبذلك

وأنسبمنأكثروهي،وسريعةعقيدةلهاوأليهودية.السبط

منيهودإن.معيشياجتماعيبنمطأوجغرافيبمكانأرتباط

معيشةوأنماطانتماءاتولهم،وقومياتعديدةجنسيات

لليهودية.انتسابفيهيكونالذيالموقعحسب

تعالىالخالقفياليهوديةالعقيدة

عقيدةإلىويدعويبثربالتورأةجاءالسلامعليهموسىإن

ولكن،عليهمأدثهصلواتوالرسلالأنبياءكإخوانهالتوحيد،

،الصوابجادةعنوحادوا،وانحرفوأوزؤروا،،حزفوايهود

الخالقفيقالوأوقدومستغربا،غريبايعتقدونهماباتحيث

زمرةفيوجعلهم،الموحدينملةمنأخرجهمماسبحانه

الوثنيين.

العهدفيتعالىللربتسميا!أربعيهوداستخدموقد

.يهوه-آدوناي-إيلوهيم-إيل.هييتداولونهوفيماالقديم

فيمعتقداتأتباعأوأخرىوسعوب،يهوداستخدمها:إيل

اللاهوتمعجمفيوردوقد.الإله:وتعنيالعربيةالمنطقة

الألوهيةعلىيدلجنس"اسم:إيلالمصطلحهذاحولالكتابي

والمحددالوحيدالشخصعلىيدلعلموالمم،عامةبصفة

إسرائيل،خارجومعبودأ،معروفاإيلكان...اللههوالذي

السافي،العالمكلفيتقريبا،الألوهيةعلىيدل!،جنمسكاسم

في،الأعلىالإلهكانائهيظهر،عظيمإلهاسمهو،علموكاسم
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.وك!نعانفينيقيافيخاضة،المنطقةهذهمنالغربيالقسم

حسب-وأنهالعظيمالخالقاللهصفةعلىيدل:إيلوهيم

.يهودوغيريهودمنالشعوبجميعمععلاقةعلى-معتقدهم

هذا،وهيبةوخثموعبوقارالخالقبهيخاطباسم:آدوناي

علم،اسمأصبحعندهمأستخدامهولكثرة،الربيعنيالاسم

أسماستخدامعنأعرضواعندمايستخدمونهكانواالاسموهذا

تداوله.منيقللونكانواالذي""يهوه

العهد،تابوتإلهعندهموهو،بهمخاصأيهوديعده:يهوه

لموسىعهدهأعطىوقتيهوهاسمذاتهعلىأطل!الخالقوأن

اسمإإن:المقدسالكتابقاموسوحسب.سيناءطورعلى

أنهبمعنىليسولكن...اللهوجود،وجلالبجلاء،يثبتيهوه

فالتهويؤثر،يعملأنهبمعنىب!!،ذاتهفيمستقرأو،ساكن

ويرشد،إرادتهوينفذ،ذاتهليعلنويؤثر،ليعملموجود

11.سعبه

عقيدتهم،فيللموضوعوجهتعالىللخالقالأسماءتعددإن

نصوصهم،فيوردتالتيالإعلاناتتلكفهوالاخرالوجهأما

تنطبقتعالىلهأوصاتوإعطاء،تعالىاللهسأنمنتقليكوفيها

سفرففي.والاستراحهالتعبذلكمن،بشريهوماعلى

وفرغ.جيشهاوجميعوالأرضالسموات"فأكملت:التكوين

اليومفيواسترإحعملهالذيعملهمنالسابعاليومفيإدئه

السابعاليومأدلهوبارك.عملالذيعملهجميعمنالسابع
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.(1بنفسهاللهخلقهالذيعملهجميعمناستراحفيهلأنهوقدسه

نإقولهميهودعندالتوحيدعقيدةتفسدالتيالنصوصومن

وجهه.منوحواءادمويختبىءالجنةفيويسيريتجسدتعالىالله

فيمتصثبىوهوالإلهالربصوتأفسمعاالتكوينسفرففي

الإلهالربوجهمنوامرأتهادمفاختبأالنهار،نسيمعندالجنة

أنت،أين.لهوقالادمالإلهالربفنادى،الجنةشجربينفيما

عريأنلأنيفخشيتالجنةفيصوتكسمعتإنيقال:

(1.فاختبأت

،الخروجسفرفيعقديا،الفاسدةمفاهيمهمإلىويضيفون

حيثما،إسرائيلبنيأويهود،معيسيرالربأنتعلننصوصأ

عمودفينهارأأمامهميسيرالربوكان9:قولهممنها،يكونون

لهمليضيءنارمنعمودفيوليلا،الطريقليهديهمغماممن

الناروعمودنهاراالغمامعموديبرحلص.ليلاأونهاراليسيروا

".الشعبأماممنليلأ

الربفندم":التكوينسفرفيقولهمالفاسدةعقائدهمومن

.الربفقال.قلبهفيوتأسفالأرضعلىالإنسانعملأنه

معالإنسان،الأرضوجهعنخلقتالذيالإنسانأمحو

."لهمخلقيعلىندمتلأنيالسماءوطيروالذتابات،البهائم

حدإلىالعقيدةالفاسديالقومبهؤلاءالوقاحةوتصل

تعالى،للربينسبونهاوبرامجعملساعاتتوزيععنالحديث

الباطلة؟ومزاعمهمكفرهمعناللهتعالى،لوياتانمعاللهومنها
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هنالك:رابهباسميهودا.حيقلأنم"لكن:التلمودفييقولون

ثلاثفي،المبارك،القدوسينشغل،اليومفىساعةعشرةاثنتا

يحاكمتليهاالتيالئلاثالساعاتفيو،بالتوراةمنهاساعات

كرسيعنيقوم،للتدميرعرضةأنهيرىعندماو،ككلالعالم

الثلاثالساعاتوفي.الرحمةكرسيعلىويجلسالدينونة

إلىالخلائقأعظممن،بالطعامكفهالعالميمدتليهاالتي

...لوياتانمعيلعبالأخيرةالثلا!الساعاتوفيأصغرها،

...المدارسلطلبةالتوراةيعفمالرابعةالثلاثالساعاتفيلكن

النهار.فييفعلهماالليلفييفعكإنه،شئتمإذاالقوليمكننا

ويتحركليلهغمامةعلىيركبإنه،شئتمإذا،القولويمكننا

."الاتجاهأتكلفي

لإلهية!لذاتابحقراجيفوأهرطقاتتشكللمقولاتاهذهإن

جاءتوقدالتوحيد.منيهوداتبعدأنهاكما،عاقليقبلهالا

والعقائدالمفاهيمهذهمثلعلىترذالكريمالقرانفيالنصوص

هادواائذين)هن:تعالىاللهقال.القومهولاءعندالفاسدة

وقالت):تعالىوقالالناء/146،اقوأصحهء!هعنالكلممجرفون

وقالالمائدة/64(أ*!وتالوابماولعنواأيذ!تمغلتمغلوله"ألتهيدألهود

مهـوورنجحغربئاللهاعبدوأ،شرءيليبناتسيحوقال):تعالى

.72(/المائدةا

الأنبياءفيالفاسدةوعقيدتهميهود

وأراجيفيمومزإعمهمالتوحيد،فيالفاسدةيهودعقيدةإن
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قاتلواحيثالأنبياءفيعقيدتهمإلىامتدت،تعالىاللهبحى

عصمةأنكرواأنهمكما،تعالىاللهإلىالدعوةوحاربوا،الأنبياء

عاقل،بهايقزولا،منطقيقبلهالاتهمابهموألصقواالأنبياء،

السلامعليهسليمانالنبياتهامحدإلىبهمالأمروصللقد

قالوالمد.زوجاتهبسببوثنيةآلهةعبادةإلىمالوأنه،بالشرك

نأسليمانسيخوخةزمنفي"وكان:الأولالملوكسفرفي

الربمعكاملاقلبهيكنولم،أخرىالهةوراءقلبهأملننساءه

إلاهةعشتورتوراءسليمانفذهب.أبيهدأودكقلبإلهه

فيالشرسليمال!وعملالعمونيينرجسوملكومالصيدونيين

."أبيهكداودتماماالربيتبعولمالربعيني

خطيرةتهموفمها،السلامعليهسليمانبحقالمزاعمهذهإن

هؤلاءعقيدةفسادتبين،الشرفعلإلىالعقيدةفيانحرافمن

وفي،غرائبإلىذلكتجاوزبلالحدبهذايكتفواولم.الناس

بأنهالسلامعليهلوطاتهامحدىإلوصلتإساءاتنفسهالوقت

سفرفيعندهمورد،منهحملتاوقدابنتيهعلىووقعسكرقد

معه،وأبنتاهالجبلفيوسكنصوغرمنلوط"وصعد.التكوين

،وابنتاههوالمغارةفيفسكنصوغر.فييسكنأنخافلأنه

رجلالأرض!فيوليسشاخقدأبونا:للصغيرةالبكروقالت

خمراأبانانسقيهلتم،الأرضأهلكلكعادةعليناليدخل

فيخمرأاباهمافسقتانسلأ.أبينامنفنحعي.معهونضطجع

يعلمولمأبيها،معواضطجعتالبكرودخلت.الليلةتلك
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قالتالبكرأنالغدفيوحدثبقيامها.ولاباضطجاعها

الليلةخمرأنسقيه،أبيمعالبارحةاضطجعتقدإني:للصغيرة

فسقتانسلا،أبينامنفنحيمعهاضطجعيفادخليأيضا،

واضطجعتالصغيرةوقامت.أيضاالليلةتلكفيخمرأأباهما

منلوطابنتافحبلتبقبامها.ولاباضطجأعهايعلمولم.معه

أبيهما".

نبي،ولابنتيلنبيكبرىإساءةتحملالمختلقةالقصةهذهإن

أساساتإحدىتشكلالتيالعصمةوتناقض،الفسادعلىوتشجع

.النبويلاصطفاءا

قصةنفسهالمنوالهذاعلىيهوداختلقهاالتيالقصصومن

،جنودهأحدبزوجةوقعبأنهالسلامعليهداودالنبيفيهايتهمون

الزوجةلهلتكون،الحثيأوريا،الجنديهذاعلىتامروأنه

،الاستغرابتثيربطريقةالمزعومةالقصةصاغواوقد،بعده

إباحيةلمسرحيةمادةتكونكينصها،منيتبينكما،وتصلح

سفرفيقالوا.والغدروالرذيلةالخيانةأشكالىبكلمحشوة

وقتفيوكان،أورشليمفيفأقامداود"وأما:الثانيصموئيل

الملك،بيتسطحعلىوتمشىسريرهعنقامداودأنالمساء

جميلةالمرأةوكانت،تستحمامرأةالسطحعلىمنفرأى

أليست:واحدفقالالمرأةعنوسألداودفأرسل.جدأالمنظر

رسلاداودفارسل.الحثيأورياامرأةأليعامبنتبتشبعهذه

طمثها،منمطهرةوهيمعهافاضطجعإليهفدخلتوأخذها،
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داودوأخبرتفأرسلتالمرأةوحبلت.بيتهاإلىرجعتثتم

إليئأرسل:يقوليوابإلىداودفأرسل.حبلىإنيوقالت

إليهأوريافأتىداود،إلىأوريايواممبفأرسل.الحثتيأوريا

.الحربونجاحالشعبوسلامةيوابسلامةعنداودفسألى

أوريافخرج.رجليكواغسلبيتكإلىانزل.لأورياداودوقال

أورياونام.الملكعندمنحقحةورأءهوخرجتالملكبيتم!

بيته،إلىينزلولمستدهعبيدجميعمعالملكبيتبابعلى

لأوريا.داودفقالى.بيتهإلىأورياينزللم:قائلينداودفأخبروا

أوريافقال؟بيتكإلىتنزللمفلماذاالسفر،منجئتأما

الخيامفيساكنونويهوذاوإسرائيل،التابوتإنلداود:

اتيوأناالصحراءوجهعلىنازلونسيديوعبيديوآبوسيدي

وحياةوحياتك.امرأتيئمعواضطجعوأشربلأكلبيتيإلى

أيضااليومهناأقم.لأورياداودفقال!.الأمرهذاأفعللانفسك

ودعاه.وغدهاليومذلكأورشليمفيأوريافأقام.أطلقكوغدأ

ليضطجعالمساءعندوخرج.وأسكرهوشربأمامهفأككداود

.ينزللمبيتهوإلىسئدهعبيدمعمضجعهفي

ريا،أوبمدأرسلهويوابإلىمكتوبأداودكتبالمباحوفي

الحربوجهفيأوريااجعلوا:يقولالمكتوبفيوكتب

محاصرةفيوكان.ويموتفيضربرائهومنوارجعواال!ديدة

رجالأنعلمالذيالموضعفيأوهـياجعكأنهالمدينةيواب

بعضفسقطيوآبوحاربواالمدينةرجالفخرج،فيهالبأصر
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أيضا.الحثيأورياوماتداودعبيدمنالشعب

رجلها،أوريأ،ماتقدأنهأورياامرأةسمعت.فلما..

بيتهإلىوضفهاداودأرسلالمناحةمضتولما.بعلهاندبت

.1(أبنألهوولدتامرأةلهوصارت

وألعصمةمراعينغيرنبيإلىيهوديوجههامستهجنةتهم

إلابهايقوملاالمزعومةالحكايةهذهوقائعفيوردوما،حرمة

هكذاعنهيصدرأنمعصوملنبيوحاش!ا،للرذائلمحترفودت

.أفعال

العصمةجهةمنالأنبياءعلىبالتجنييهوديكتفولم

أنبياءعلىالمباسرالعدوانمارسواوإنما،والمسلكوالسيرة

وقد،القتلنتيجتهاكانتالعدوانهذاحالاتوبعفر،كثيرين

الإلهية،الذاتبحقهذاتجديضهمتبينقرانيةنصوصوردت

سمع)لقذ:تعالىاللهليقو.الأنبياءضدالإجراميةوأفعالهم

وقتلهملواقاماسنكتبأغنيآ.ونخنفقراللهإنلوأتالذباقؤلأدئه

،(181/عمرانآلأ!تحريقاعذإبذوقوأونقولحقلغئرالأفبيا

اللهمنبحتلىإلاثقفوأماإلقألذئةعيئهمضرلبت!:تعالىاللهويقول

لفذائم!كنةعيئهموضريثاللهقنبغضبولإءوالناسصنوحتلى

بمالك1ذحيئبفترالأنبياءويقتلونأد!هيايتيكفرونكانوأبأنقخ

.1211/عمرانآلأ!يغتدونؤكالؤاعصوأ

اللهمنبغضببأؤوايهودإن.نقولتقدمماعلىتأسيسأ

وهذا،الأنبياءوفيتعالىاللهفيالفاسدةعقيدتهمبسببتعالى
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.هذاالعقيدةفسادعلىداموامالهمدينلابانهمالتقريرإلىيدفع

اليهوديةالأدبيات

موقعفيعندهموهي،الأدبياتمنمجموعتينيهوديعتمد

.التلمود-الفديمالعهد:هيالتقديس

منالمعتمدالمقدسالكتابيتكون:القديمالعهد-ا

ويمكونالجديد.والعهدالقديمالعهد:هماأساسيينقسمين

هي:أقسامثلاثةمنالقديمالعهد

لموسىالمنسوبةالخمسةالاسفارمنوتتكون:التوراة-أ

وأالهداية:تعنيتوراةوكلمة.الناموسوتسمى،السلامعليه

،الخروجسفر،التكوينسفر:هيالأسفاروهذهالإرساد.

تئنيةأوالتئنيةسفرالعدد،سفرالأحبار،أواللاويينسفر

بخلافاليهوديةالفرقكلعندمعتمدةوالتوراة.الاشراع

.التلمودأوالقديمالعهدمنالأخرىالأقسام

يشوعأي،الأولونالأنبياءوهم:الأنبياءأسفار-ب

والثاني.الأولوالملوكوالثانىالأولوصموئيلوالقضاة

وأرمياأشعيا:وهمالكبارالأنبياءإلىوينقسمونوالمتأخرون

وعاموسويوئيلهوشع:وهمالصغاروالانبياء،وحزقيال

وزكرياوحجيوصفنياوحبقوقوناحوموميخاويونانوعوبديا

وملاخي.

وأيوبوالأمثالالمزاميروهي:الكتبأوالكتابات-!

03http://kotob.has.it



ودانيالوأستيروالجامعةوالمرإثيورأعوثالإنشادونشيد

والثاني.للأواالأيأموأخبار،وعزراونحميا

قبلعشرالحاديالقرنمناستمرتالقديمالعهدكتابةإن

الثالثالقرنأواسطفيظهرتمكتملةفسخةوأولالميلاد،

حواليفيعزرامعكانتمنهلنصوصقراءةوأولالميلاد،قبل

.م.ق444سنة

اليهوديةعلماءعندكذلكعرفتالقديمعالعهدنصوإن

الحروفوهي(ك،ن،)تبالعبريةويكتبونها""التناخ:باسم

ومن.)الكتب(وكتوبيم)الأنبياء(،ونبيئيم،توراةمنالأولى

اسموهناكالمقروء.النصأي"المقر":المستعملةالأسمأء

النص:بالاسمويعنون"،"المسورتأوإالمسورع"هوئالث

التقليد.:معناهامسورةوكلمة.الأسلافعنالمرويالمقدس

فياكتشفتالتيهيالقديمالعهدمخطوطاتأقدمإن

البحرلفائفباسمواشتهرتللميلادالعشرلنالقرنأواسط

الرعاةأحدأنهيوالحكالة.قمرانواديمكتشفاتأو،الميت

ربيعذلكوكان،خرافهأحدفقدالديبمحمدواسمه

على،مغارةفي،صدفةعثرعنهالبحثوأثناء،م4591

،م5291عامفي،ذلكوبعد،القديمةاللفائفمنمجموعة

يفتشونالمهتمينجعلمما،ثانيةمغأرةفيالاكتشافاستكمل

أعثروقد،مربعةكيلومتراتثمانيةبحدودالمحيطةالمساحة

سفرباستثناءتقريبأبكاملهالقديمللعهدمخطوطأتعنالبحث
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قبكالثالثالقرنحواليإلىتعوداللفائفهذهأنوتبين،أستير

.الميلاد

سنة،مرةلأول،تمتفقدبالعبريةالقديمالعهدطباعةأما

الطبعةكانتثمبإيطاليا،ميلانودوقيةفىسوتشيوفيام488

لوثراعتمدهاالطبعةوهذهبريسشيا،فيم4914سنةالثانية

الألمانية.ترجمتهلإعداد

الكتابفيويجمعانالجديد،العهدوبعدهالقديموالعهد

ماحسبقرنا،عشرستةتدوينهماعمليةاستمرت،الماقدس

الملهمينالكتابعدد"ويبلغ:المقدسالكتابقاموسفيجاء

جميعمنوهمكاتبا،أربعينالمقدسالكتابكتبواالذين

والقائدالضرائبوجابيوالصيادالراعيبينهم،الرطبقات

ألفأكتابتهممدةواستغرقت،الخ...والملكوالسياسيوالنبي

.(1سنةمئةوست

التالي:الترتيبوفقإصحاحاتهاوعددالقديمالعهدوأسفار

إصحاحا.5"التكوينسفر-أ

إصحاحأ.04الخروجسفر-2

إصحاحا27)الأحبار(اللاوي!نصفى-3

إصحاحأ.36العددسفر-4

إصحاحأ.34(الاشتراع)دثيةالتثنيةسفر-3

إصحاحأ،42لوعسفر-6

إصحاحا.12القضاةسافر-7
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.حاتصحاإ4عوثراسفر

إصحاحأ.31الأولصموئيلسفر

إصحاحأ.24الثانيصموئيكسفر-

إصحاحأ.22الأولالملوكصفر-

إصحاحا.25الثانيالملوكسفر-

إصحاحأ.92الأولالأيامأحبارسفر-

إصحاحأ.36الثانيالايامأخبارسفر-

.إصحاحات01عزراسفر-

إصحاحأ.31نحمباسمر-

إصحاحأ.61أستيرسفر-

إصحاحأ.2fيوبأصغ!ر-

حأ.صحاإ051مبرالمم!اس!-

إصحاحأ.31سليمانأمثالسفر-

إصحاحأ.12الجامعةسفر-

.إصحاحاتAلإثادانثيدسفر-

إصحاحأ.16أشعيانبوءةسفر-

إصحاحاا52أرميانبوءة-سفر

.إصحاحات3أرمامرانىسمر-

4حزقيالنبوءةسفر- A.إصحاحأ

إصحاحأ.12دانيالنجوءةصافر-

إصحاحأ.14هوشعنبوءةسفر-
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.إصحاحات3يوئيكنبوءةسفر-92

.إصحاحات9عأموسنبوءةسفر-03

وأحد.إصحاحاعوبديانبوءة-سفر31

.إصحاحات4يونالىنبوءةسفر-32

إصحاحات7ميخانبوءة-سف33

إصحاحات3ناحومنبوءةسفر-34

.إصحاحات3حبقوقنبوءةسفر-35

.إصحاحات3صفنيانبوءةسفر-36

.إصحاحات2حجينبوءةسؤ.-37

إصحاحا.41زكريانبوءةسفر-38

إصحاحات4ملاخينبوءةعمفر-93

فيحاليأالمعتمدةالصيغةوفق،القديمالعهدأسفارهيهذه

.المتداولالمقدسالكتاب

العهديليكتابوهو"التعليم"،معناهأكلمةالتلمود:

تتمسككالفريسيينفرقهموبعضيهود،عندالقداسةفيالقديم

منبأنهالمؤرخينبعضذهبولذلك،القديمالعهدمنأكثربه

:تلمودانوالتلمود.وضعهم

،المقدسلبيتنسبة:الأورشليميأوالمقدسيالتلمود-أ

يأ"؟"أمورايمباسمعرفواحاخاماتمجموعةبوضعهقاموقد

المفسرين.

كبيروضعهوقد،العراقفيلبابلنسبة.البابليالتلمود-2
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أخرونوأتقه،أشيربواسمهبغدأدقرب""سورهحاخامات

.الميلاديالخامسالقرنفيبعده

ظهرتوقد،الظهورفيالقديمالعهدعنمتأخروالتلمود

لذلك،المسيحيةبعدالميا،ديالسادلسالقرنأواخرفينسخه

المسيحضدعنصريةومواقفوعباراتاتهاماتتضمنقدنجده

بالمكانةالبابليالتلموديحظىيهودوعحد،والمسيحيةالسلامعليه

الأهم.

.والجمارأالمشنا:قسمينمنوالتلمود

تتوزعنصوصوهي،شفهيأيهودتناقلهاشرأئعهيالمشنا-

وهي:فرعيةأبوابأمنهاكليتضمن،أقسامستةفي

ويتضمن،الزراعيالانتاجأوالبذورأي""زراعيمكتاب-"أ

بتحديدويبدأ،والزرأعةبالأرضرالخاصةالدينيةالموانين

الأدعية.أووالبركاصاتالمفروضةالصلوات

علىيحتويالذيوهوالعيد،أقي"موعد"كتاب-ب

والأيامالأعيادوبقيةبالسبتالخاصةوالفرائضرالدينيةالأحكام

المقدسة.

الخاصةوالأحكامالنظموفيه،النساءأي"ناشيم"كتاب-!

.والطلاقبالزوا!

منكبيرجزءعلىويحتوي،الأضرارأي""نزيقمنكتاب-د

والعاتولاتالقصاصذلكفيبما،والجنائيةالمدنيةالشرإئع

.والتعويضات
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الشرائععلىويحتوي،المقدساتأي"قداسيم"كتابهـ-

الهيكل.وخدمةبالقرابنالخاصة

بماالخاصةالأحكاموفيه،الطهارةأي""طهاروتكاب-و

منحرامهووما،حلااطهوومانجس،هووماهر،6هو

.وغيرها"والمشروباتالمأكولات

وأوحواشيشروحاتمجموعإنها.التكملةأي:الجمارا-

مسائلوتحوي"المثشا،،نصوصحولتدوكأقواعدتبسيط

المشنا.فيوردتلتشريعاتوتطبيقات

بحواليئالسلامعليهموسىبعديهودصاغهوقد،التلمودإن

منمكنهمالتي!الجماهـا،فيخصوصأحوى،سنةهـ2..

التلموديةالثقافةسكلتولذلك،عنصريتهمإظهارفيالتوسع

.العنصريالصهيونىللفكرالأساسيةالثقافيةالمادةتزالولا

ولعرضواأوروبا،فييهودعلىالنقمةالتلمودجلبلقد

:كتابفيوردوقد.واخرحينبينوإجراءاتلمواقفبسببه

التالية:المعلومات"وتعاليمهتاريخه:"التلمود

،م1244سنةفرنسافيمرةلأولأحرقتالتلمودنسخإن

منفرنسامنالئلمودنسخبإتلافالأوامروصدرتباريسفي

سنةإنكلترافيذلكتتمكما،م0127سنةحتىم1266سنة

،ام036سنةوفي.البلادمنيهودبطردالملكأمرحينام092

حتىالتلموديحرمأنيجببأنهأمرأالرأبعبيوسكالباباأصدر

-م)0137عشرالثالثجريجوريالباباقاموقد.اسمهمن
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بولندافيمجلسوهاجم.التلمودضدجديدةبحملاتام(058

المسيحي،للديناليهوديةاحتقارمصدربأنهالتلمودام084عام

كثير.هذاوعير

اليهوديةوالشعائرالطقوسمن

فىاليهوديةالطقوسبعضأمامالمبحثهذافيسنتوقف

يلي:ماوستعالجأدائها،إليةوتحديدتحديدهاإطار

خاصربظرفغالبا،يهود،عندالصلاةترتبط:الصلاه-ا

الصلاةحولىجاء.المجموعةأودالؤلهيتعرضماحدثأو

مماانطلاقأ"تنبعبأنها"الكتابياللاهوت"معجمفييهودعند

اللهيمنححتىما،شيءيحدثلكيأو،يحدثأو،حدث

بالتاريخ.صلتهايحددإسرائيلصلاةفمضمون.للأرضخلاصه

المدهثر.الصلاةعلىمطبوع،جهتهمن،المقدسوالتاريخ

مقرونةالتاريخهذامنالحاسمةالفتراتتبدوكيفنلاحظأننا

الله،قصدمعرفةإلىاستنادأ،بأسرهالشعبأوالوسطاءبصلاة

.(1الراهنةاللحظةفيلتدخلهطلبا

سخصية،أي،فردية:طريقتينعلىتؤدىعندهموالصلاة

جماعية.أي،ومشتركة

الظروفحسبتودىإرتجاليةصلاة:الفرديةأ-الصلاة

وأمحددةبطتهوسلهاعلاقةولا،الخاصةال!خصيةوالحاجة

ينسبونهاصلاةيهودعندالصلاةهذهنماذجمن.ثابتةمواعيد

منوالخروجالتيهبعدأداهاوأنهأ!سلام،اعليهموسىإلى
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الربإلىموسىفتضرع9:الخروجسفرفيعندهمورد.مصر

الذينشعبكعلىغضبكيضطرملمربيا:وقال،إلهه

يقولونولم.شديدةويدعظيمةبقوةمصرأرضمنأخرجتهم

،الجبالبينفيماليقتلهمبكيدههنامنأخرجهمإنهالمصريون

عنوعذغضبكشدةعنإرجع،الأرضوجهعنويفنيهم

يحقهاإنهقالالتيالمساءةعنالربفعذى...شعبكمساءة

11.ب!عبه

الربيصورونحينالإلهيةللذاتالإساءةيحملالنصهذا

ذلك،ويتجاوزيتراجعموسىطلبوبعد،المساءةيوقرأنه

.الصلاةفيحتىمنهمصدرماكلفيمسيئيننجدهموبذلك

مجموعةفيهاويشترك،المشتركةأو:الجماعيةالصلاة-ب

مواعيدوفي،للعبادةمخصصةأماكنوفيعلنأ،أشخاصر

هذايعرفواولم.والحاخامونالكهنةذلكيقرروالذفي،معلومة

لهذهالخاصةوالخيمالهحاكلبنواأنبعدإلاالعباداتمنالنوع

تقبلحتىالمفاسدوتجنببالتطهرالأمرجاءهموقد،الغاية

أيديكمتبسطونافحين:أشعيانبوءةسافرفي،الصلاةهذهمنهم

لأنلكمأستمعلاالصلاةصتأكحرتموإن،عنكمعينيئأحجب

شزوأزيلوأوتطهروافاغتسلواالدماء.منمملوءةأيديكم

."الإساءةعنوكفواعينيأماممنأعمالكم

يصرفونوالمتعبدونالأتقصياء"كان:ظاظاحسند.ويقول

النظافةيخصنفيما،للصلاةاستعدادأالزمانمنساعةنحو
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واجبةعندهموالصلاة."ذلكأشبهوماالأفكاروجمعواللبص

حسند.فيقولصلاتهمهيئةعنأماوالنساء.الرجالعلى

،ويسجدون،يركعون،ووقوفاجلوسأيصلون"وكانوأ:ظاظأ

حتىوإعترافالهمتضرعاتهمفيويبكون،ويصؤتون،ويبوقون

لهايكون،اليدينغسلبعد،عندهموالصلاةهذا".يومنا

تتدلىالذيوالشالالرأسعلىغطاءوضعمنيبدأخاصلباس

بيضاءأهدأبأربعةمنهزاويةكلوفيانزرقاء،إنخيو!منه

كذلكو،امرأةتلمسهأنيجورلاالشالوهذازرقاء،وأربعة

الجلدمنمحانظةأوعلبةوهيئ،التفلينيحملونأويلبسون

التثنيهسفرمنوهو،السماعمننصعليهايكتبرقعةبداخلها

منأوع!ر،الحاديالإصحاحصيأو،السادسالإصحاحفي

عشر.الخامسالإصحاحفيالحددسانر

الجنابةبعدويكون،الجنابةبعدالطهارةفييتشددونويهود

الأحبار.سانرففي.والمرأةالرجكمنلكلالاغتسالضروري

بدنهجميعفليغسلمضاجعةنطضةمنهخرجترجل"وأي

رجكضاجعهاامرأةوأي،المغيبإلىنجسأويكونبالماء،

."المغيبإلىنجسيرويكونابالماءفليرتحضابنطافة

الوجهعلىمحددةثلاثةفهييهودعخدالصلاةموأقيتأما

التالي:

)شحاريت(،السحرصلاةويسمونهاالفجر،صلاة"1(

الأبيضصالخيطيتبينأنمنذالمشناقررتهماحسبووقتها
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النهار.عمودارلفاعإلىالأزرقالخيط

مذوتجب،)مخة(القيلولةأوالهارنصفصلاة2(-

.الغروبقبلماإلىالزوالنقطةعنالشمسانحرإف

)عربيت(الغروبصلاةويسمونهاالمساء،صلاة3(-

الليلظلمةت!مأنإلىالأفقوراءالشمسغروبمنووقتها

11.الكاملة

الالتزامعلىتدلعبادة،يفهمونهكما،الصوم:الصوم-2

جماعةيؤدونهوقد،العونأو،منهالقربوطلب،اللهبطاعة

لحاجةشخصيبشكلفرديؤديهومد،معينةمناسباتفي

والصوم.الصلاةكحالالصومحاليكونوبذلك،معينة

عليهموسىنجاةيوموهو،الكفارةيومهوعندهمعليهالمتفق

يومكاناليوموهذاالبحر،فيفرعونمنقومهمعالسلام

.الناموسحسبالمطلوبالوحيدالصوم

أما)1:يليمااللاويينسفرفيالصومهذابشأنوردوقد

مقدسامحفلاالكفارةيومفهوهذاالسابعالشهرفيالعاشر

هذاوفي.للربوقيدةوتقربوننفوسكمفيهتذتلونلكميكون

يديبينعنكمفيهيكفركقارةيوملأنهعملاتعملوألاعينهاليوم

يقطععينهاليومهذافينفسهيذلللاإنسانفكل،إلهكمالرب

."شعبهمن

فيهوقعإثمأوخطأعنكفارةيكونقد-عندهم-والصوم

:الأولالملوكسفرفيالصومهذامثلفيوردوقد،الإنسان
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مسحأبدنهعلىوجعلثيابهمرقالكلامهذاآحابسمع"فلما

ناكسا".ومشى(بالزيتالبدن)مسحالمسحفيوباتوصام

إطارفيبالدعاءمقرونأبهيقومونأوالصومينذرونوقد

الثاني.صموئيلسفرففي.تعالىاللهمنلمريضالشفاءطلب

مضطجعاوبأتداودوصامالولدأجكمناللهإلىداود"فتضزع

لأئيوبكيتصصثحتاالصبيكانلمافقال...الأرضعلى

فقدالانوأما.الصبيويحيايرحمنيالرلتلعليعلممنقلت

وهوإليهأصيرأنا،بعدأرذهأنأفأستطيع،أصومفلماذا،مات

بطلبمرتبطالصومأنالنصرهذامنويتضحإليئ".يرجعلا

صومه.يوقفواحدهمفإنالموتحصلإذاأما،الشفاء

خسارةأونكسةبعدعندهميكونقدالصومأنكما

إلى"فاجتمعو!.الأولسزهـصموئيكفيجاءفاقد،عسكرية

أليوم،ذلكفيوصامواالرباأماوصبوامأءوأستقواالمصفاة

إسرائيكلبنيصموئيلوقضىالربأمامخطئناقدهناكوقالوا

."المصفاةفي

قطعوالختانيهود،عندوفرضرملزمطقس:الختان3-

فيمتقدموهوإبراهيممعالختانبدأوقدالذكر،غرلهلحم

وجمجعابنهإسماعيلإبراهيم"فأخذ:التكوينسفرففي.السن

منزله،أهلمنذكركل،بفضتهالمشترينوسائربيتهمواليد

إدثهأمرهمابحسبعينهاليومذلكفيئأبدانهممنالقلفةفختن

قلفته.لحمختنهعندسنةوتسعىيئتسعابنءبراهيموكان.به

?fhttp://kotob.has.it



منالقلفةختنتحينسنةعشرةثلاثابنابنهإسماعيلوكان

.1fلدنه

فيجاءكما،السلامعليهموسىمعبالختانالأمرتجددوقد

وولدتامرأةحبلتإذأقائلأموسىالرب"وكلم:اللاويينإسفر

لحميختنالثامناليوموفي...أيامسبعةنجسةتكونذكرا

فافي.سنهكانتأيأيتهؤد،منكلعلىفرضوهوقدغرلته"،

كلبختنكممثلناصرتمإن)1:يعقوببنيبلسانالتكوينسثر

."بناتكملناونأخذبناتنانعطيكمذكر

كانوأويهود.الفصحبيومالتعييدشروطمنشرطوالختان

فيسمونهم!المختونينبغيريشقرونوكانوا،بالختانيفاخرون

ويأخذمجمعفيالختانيمارسونوالمعاصرون،العزلةأهاى

معبالعمليةالخاتنيقومثمالعهد؟سيد.يسصونهرجلالولد

الطاقوس.بعض

،كثيرةودياناتشعوبعندالقرابينعرفت:القرابين-4

دقيقنظاملهابات،السلامعليهموسىومع،اليهوديةوفي

وتكفيرألتوبةاعنتعبيرألقرابيناوكانت،لكهنةباتقديمهاوحصر

السلامة.أوالنجاحعلىالشكربابمنأو،الخطايابعضعن

خروفأأو،البقرمن)عجلأ(فتياثوراتكونللقرابينوبالنسبة

يجوزذلكيستطيعلافقيراكانومن،الغنممنحول)عام(ابن

.الحماممنزوجا!ربأيقدمأنله

منسلامةذبيحةقربانهكان"وإن.اللاويينسافرفيجاء
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كانوإن،الربيديبينيقربهفصحيحا،أنثىأوذكرأ،القر

يقربه.فصحيحأأنثىأوذكرأللربسلامةذبيحةالغنممنقربانه

منقربانهكانوإن.الربيديبينفليقربهحملاقربانهكانوإن

."الربيديبينفليقربهالمعز

فلتأخذحملثمنيدهافييكنلم"فإن:كذلكوجاء

خطاءذبيحةوالآخرضحرقةأحدهما،حمامفرخيأويمامتين

1(.فتطهرالكاهنعنهافيكقر

وفي،الأولالنمرفيوردكما،للسلامةتكونوالقرابين

سلامةذبيحةذبحتم"متى.اللاويينسفرفيئجاءنفسهالأمر

تذبحونها".عنكمفللرضاللرب

اللاويين:سفرفيفيهورد،الخطيئةعنللننكفيروالقربان

لاالتيالربمناحيجميعمنشيءفيسهوأنفسأخطأت"إذا

الممسوحالكاهنكانإنمنها.واحدةوعملتعملهاينبغي

بقرابنثورأأخطأالتيخطيئتهعنيقربالشعبلائميخطىء

."خطيئةذبيحةللربصحيحا

العبادةبيوتعندتقدملكنعندهممتنوعةوالقرابين

الكهنة.وبواسطة

بصبويكون،البارزةالطقوسمنوهو:بالزيتالمحح-5

وكان،بهبدنهومسحالثخصرعلىالمقدسالدهنأوالزيت

البركةيمنحونبذلكأنهمزاعمينالكهنةالمسحعمليةيمارس

للممسو!.
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وتصنعههينآ،الزيتونزيت"ومن:الخروجسفرفيجاء

للمسحةمقدسادهنأ،العطارصنعة،عطارةعطرمقدسا،دهنا

والمائدةالشهادةوتابوتالاجتماعخيمةبهوتمسحيكور،

المحرقة،ومذبحالبخورومذبحوانيتهاوالمنارةانيتهاوكل

.ألمحداسقدسلتكونوتقدسها،وقاعدتهاوالمرحضةانيتهوكل

وتقدسهم(1.وبنيههارونوتمسح.مقدسأيكونمسهاماكل

دهنإلىليتحولعطريةموادمعتركيبهبعدالزيتفمسحة

يمسح.مالكلالقداسةوتكونشيئءكلت!ثحملإذنمقدلس

الزيتإدخالأهميةتبينأخرىنصوصعندهموردتوقد

شجرةوهوالمصدرمباركةمعهذا،والعبادأتالقرابينفي

تقدم!قربانقزبإنسان"وأي:اللاويينسفرففي،الزيتون

لبنأ.عليهويجعلزيتاعليهيصبسميذأقربانهفليكنللرب

منقبضبمام!!ءالكاهنفيأخذ،الكهنةهارونبنيبذلكويأتي

المذبحعلىتذكارهاويقترلبانهاجميعمعوزينتهاسميذها

فيمخبوزأتقدمةقربانقربتوإن.للربرضىرائحةوقيدة

فطيرورقاقبزيتملتوتةفطيرسميذمنجرادقفليكنتنور

."بزيتممسوحة

فيفباتوالكهنةللأنبياءواسعبشك!!المسحاستخدموقد

الأساسية.طقوسهم

اليهوديةوالطوائفالفرق

اختلافبسببوطواثففرقإلىإنقسمو!اليهوديةأتباعإن

44http://kotob.has.it



وموضوعاتبعيد،زمنمنذذلكوكان،الدينيةمفاهيمهم

المعتمدةوالنصوص،أخرويبمعادالإيمانمنهاكانالاختلاف

وأبرز،ذلكوغيرالتلمودإلىوالنظرة،القديمالعهدمن

فرقهم:

وهم"فروشيم":بالعبرية؟الفريزيونأوالفريسيو!:-أ

،""السوفريمأنفسهميسمونكانواالدينفيالقانقهينمنطائفة

وهم.الأحرار،المفكرينأب(1الشابمهيريم"أو،الفقهاءأي

الشريعةفيالمتعمقينمنكانوأ،معزولةأومفروزةكانتطائفة

منلديهمبماممتازونأنهميعتقدونكانوا"وقد،الموسوية

وأضفوا...غوامضهاوتشميرأليهوديةالشريعةبأحكامدراية

كما".والعلموالتبجيلاممرامةاألقابمنكثيراأنفسهمعلى

الفريشونوقفوقد،الأتقياءأي""حسدييميسمونكانواأنهم

تراثهمفييقبلونوكانوا،الناموسوشكلالنصوصظاهرعند

المكابيينزمننشأتهمكانتو،أسلافهميتناقلهماكلالديني

الميلاد.قبكالثانيالقرنفي

الماقدس:الكتابقاموسفيئجاءفقد،لعقيدتهموبالنسبة

وبينبينهويجمعونبالقدر،يقولونفكانو!العقيدةحيث"من

وقيامةالنافسبخلوديؤمنونوكانوا.الحرةالإنسالىإرادة

الاخرةفيومعاقبتهالإنسانومكافأة،الأرواحووجود،الجسد

بوجودوقالوا..فسادها.أوالأرضيةحياتهصلاحبحسب

السلف،عنالخلفتناقلهالسلامعليهموسىعنسماعيلقليد
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هذهمنها(1وأهمسلطةالمكتوبةلشريعتهمعادلأنهوزعموا

التمود.هيالسماعيةالشريعة

ا!ريسيين،ابعديهودعندالأكبرالفرقةالصدوقمو!.2-

،هارونبنأليعازرسليل،أخيطوببن"صديقهوومؤسسها

انفردثمداود.الملكعهدفيالعظيمينالكاهنينأحدوكان

احتفظتوقد.سليمانالملكعهدفيالأعظمبألكهنوت

الصدوقيونوكان...المكابيينعصرحتىالكهنوتبعهدسلالته

كانتولذلكالنفوذ،عظيمةالثراءعريضةأرستقراطيةطبقة

أصبحوبهذا...الحاكمةالسلطةاسترضاءعلىحريصة

هذهتطرحهماأبرز".الدينينفوذهميافوقالسياسينفوذهم

الافرقة:

،والعقاببالثوابولاالقبورمنالأمواتبقيامةتؤمنلاأنها

.النصوصممتوسواهبالتلمودتؤمنولا،القديمبالعهدوتأخذ

تزللملكنها،الأتباعقليلةيهوديةفرقة:السامريون3-

بالأسفارسوىيعترفونولا،الدينونةبيوميؤمنون،موجودة

باسموالمعروفة،السلامعليهموسىإلىالمنسوبةالخمسة

حياةالفرقةولهذهنابلى،فيالحاليةإقامتهم"التوكأاة(1.

بعيد،أمدممذمعتمدوهذايهودباقيمعتختلطولا،خاصة

حماةوأنهم،إسرائيلبنيمنالمتبقيةالصافوةأنهمويعتقدون

يهودمعيتزاوجودتولاالمختار،والشعب،موسىناموس

نسمة.الأربعمايةيقاربالانرقةهذهأتباعوعدد،الاخرين
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،والقدسنابلسبشالواقع""جريزيمجبلالسامريونويتهدس

اللهكلمالذيالطوروهو،عليهبنيقدالهيككأنويعتقدون

.السلامعليهموسىعليهلعالى

أتباعهاوعاش،الفريسيينمنتفرعتفرقة.الإسينيون-4

القرنفيظهورهموكان،الميتالبحرمحيطفيخاصةحياة

تسمية.عليهمأطلقتالتيالأسماءومنالميلاد،قبا!الثاني

.1(الأطهار11أو""المغتسلين

والمبالغةالدنيا،مطالبعنوالخليالتق!فعمهماشتهر

عنيمتنعونوكانوا،الواحداليومفيمرةمنأكثرالاغتمالفي

.الزوا!وعن،اللحومأكل

الميت،البحرلفائفالفرقةهذهإلىتشيرالتيالوثائقأبرز

فيقمرانواديلمحيعليهاالعثورتماالتيالمخطوطاتوهي

للميلاد.الع!رينالقرنممتصف

ال!لامعليطالمسيحوأتسعوا،بالمسيحيةبدايةالإسينيونإمن

بولس،دعوةرفصوأولكخهم،موسىباموسالتمسكمع

وأأليهودالمسيحيينباسموعرفوابمذهبهمانفردوالذلك

الأبيونيين.

اعتنواالذين!م:الربانيونأو،الكتبةأو،الناموسيون-5

تخصصواوقد،عزراأبرزهموكانونسخهالقديمالعهدبتدوين

ومنهجهم،متشددينوكانوا،الموسويةال!ريعةفيبالتفقه

هيالمجموعةوهذه،يهوديغيرهومنككعلىألاستعلاء
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أصلاغالبهمفيوإنخاصةطبقةشكلواوقد،عنصريةالأكثر

الفريسيين.من

ليعرفنا،يهوديأكانأنبعد،الإسلامفيدخللمغربيونترك

بنالسموألاسمهباتالذيأبوانبنيهوذابنشموائيل.بهم

شيعةوهمعددأ،أكثرزوهم.فيهميقول،المغربييحى

يزعمونالذين،جلوعزاللهعلىالمفترين،الفقهاءالحاخاميم

)بثأسموهالذي،بالصوتمسألةكلفييخاطبهمكاناللهأن

،الحياةأمورفيالفصلالقولأصحابالناموسيونو"كان،("قول!

حفظووالصلاةكالصيام،العبادةوشؤون،والطلاقكالزواج

.(1حماتهفيلليهوديتعرضالتيالأمورأبسطإلى،السبت

وزرادشتيةاليهوديةمنمزيجأفكارهيهوديتيار:القئالة-6

لهأدتيزعمونأنهمإلاالتلمودباويأخذون،والأفلاطونيهالفرس

معناهااراميةكلمةوالقبالة،سواهميعرفهالاباطنيةتفسيرات

المسيحانتظارعلىمبدأهمويقوم.الشفويةالروايةتلقيأوقبول

مجموعةفيأفكارهمصاغواوقدالمختار،للشعبالمخلص

والكلمةازوهار"،:سميتخاصةاراميةبلهجةكتبوهاأدبية

فينصمنمسشصدوالاسمالضياء،أورالنومعناها"زوهار"

لأرضاترابفيالراقدينمن"وكثيرون:فيهجاءدانيالنبوءةسفر

.لأبدياوالرذلللعاروبعضهمالأبديةللحياةبعضهم،يستيقظون

أبراراكثيرينجعلواوالذينالجلد،كضياءالعقلاءويضيء

.والأبد"الدهرإلىكالكواكب

48http://kotob.has.it



فيم(5013-10125اللبونيموسىالزوهاروواضع

عهودإلىيعود"الزوهار(1حواهماأنغير)إسبانيا(،الأندلس

الحاخامفيهاثارعنهمنقلتمنأبرزومن،واضعهعلىسابقة

القبالةلعبتوقد،الميلاديالثانيالقرنمنيوشايبنسمعان

الموعودالمسيحفكرةخاصةاليهوديةتاريخفيأساسيادورأ

المسيح.هذابأنهواحدغيرزعمأنحصكحيث،المنتظر

مقطعين:منتتألفالتركيةمنكلمة.الدومنةأوالدونمة-7

والكلمة.نوع:منةأو،نمة،الأصلفارسيةهيو،اثنان:دو

ويهود.مافهومينأوأصلينعلىالقائمةالفرقةتعنيبكاملها

والمؤس!،عشرالسابعالقرنفيتركيافينشأتفرقةالدونمة

يهودمنوهو،م1626عامالمولودالإزميريزيويساباتاي

عليهااستولىأنبعدالعربمعمنهاخرجواالذينالأندلس

فيزعماأطلق.م1675عامفيلوفيوقد،الصليبجونالفرنجة

164العام Aأتباعهيناديأنوطلبالموعود،المسيحبأنهم

إزميرمنيهودتبعهوقد،العثمانيالسلطانعنبديلاباسمه

لهدعوامنأبرزمنوكان،فلسطينوفيتركيافيوسالونيك

.11بنيامين"ناثان

واتقاء،أدرنةإلىبنقلهالعنمانيالسلطانأمرفتنتهأثرعلى

أنهأعلنحيث،النهجازدواجيمسلكاهذازيويسلكللخطر

فيتشددولكنه،بذلكظاهرأأتباعهوأمر،الإسلامفىدخلقد

هؤلاءفبات،الحقيقةفييهوديهمعلىالبقاءإلىتوجيههم
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حياتهمفيماوكل،ومسلكينوإسمينوشرعينعقيدتينعلى

كانوقد،الدونمةيهود:تسميتهمكانتلذلكومستترظاهرله

تركيا.فيتخريبيدورالفرقةلهذهيزالطولا

لاطماعواالنشأة:الصهيونية

والشمية،عشرالتاسعالقرنأواخرمعنشأتعنصريةحركة

فيلهمحقأأنيهودويزعم،الاقدسفيصهيونلربوةنسبة

وحكمها،الفشأكنعانيةالقدسأنالعلممع،فيهاهيكلإقامة

قبلالثالثالألففىالسنينلمئاتاليبودسونجوارهامع

سالمالشيخأحدهمفصرعليهاكانصهيونوربوةالميلاد.

أحدثوهالذيالربطأما..مق5025العامحواليفياليبوسي

لمزاعمهمليكونالدينيبالزعمللسياسيربطفهوصهيونمع

جماعتهم.فيوتأثيرتبريروأطماعهم

إرادتين:تلاقيبفعلأوروبافيالصهيونيةنشأت

المنطقةفيلهاأداةتريدكانتاستعماريةغربيةإرادة-أ

مصالحها.لهاتحرس

أحاءفييعيشونروباأويهودكانحيث،يهوديةإرادة-2

بذلكوأرادوا،وعنصهـيتهماستعلائهمبسبب(1"غينواتمنعزلة

يستطيعونلأنهملفلسطيناختيارهموكان،بهمخاصكيانإقامة

لقومهم.الجذبموقعت!كلحولهايهوديةدينيةمزاعماختلاق

آخرمكانفيتننحأولمالعربيةأوروبافيالصهيونيةنشأتلهذا
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الاستعماريالعاملإلىيضافدينيعأملوهناك.العالممن

الصهيونية،الحركةتدعيمفيأسهمالبروتستانتيةانتشارأنهو

القديمبالعهدكليأآمنواقدالبروتستانتأنذلكفيوالسبب

ستكونالنيلإلىالفراتمنكنعانأرضبأنمزاعموفيه

للصهايخة.

حينفإنناولذا،غربيةحركةتزالولا"كانتالصهيونيةإن

الحركةتلكإلىنشيرفإنماتخصيصبدونصهيونيةكلمةنستخدم

لممارساتهامكانأفلسطينمنواتخذتالغربفينشأتالتي

حتىأو،ككلالعالمفيتنشألمفالصهيونية...الاستيطانة

وإنما،العالمفيالمتناثرةإليهوديةالإثنيةالتشكيلاتكلداخل

لحظةفيمحددةجغرافيةوبقعةمحددةحضارةت!كيكإفرازهي

.11التشكيكهذاخارجدراستهايمكنولا،محددةزمنية

نأوجدوا،البروتستانتيةفيهمسادتالذينالإنكليز،إن

عشرالثانيالقرنفيالافرنجةأجدإدهمهدفكانتالتيفلسطين

الاستعماريالمشروعبات،الأوروبيينمنسواهممعالميلادي

بريطانياكانتالأساسهذاوعلى،للصهاينةموطناتكونأنلها

فيبلفوروعدكانومنها،للصهيونيةالأساسيالداعم

وعد،يومهابريطانياخارجيةوزير،وبلفور،م211/1791/

عليهاالانتداببعدفلسطينلهايسلموابأنالصهيونيةالحركة

يملكلاممنالوعدذلكوكان،ام489العامفيكانماوهذا

يستحق.لامنإلى
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باسمأمريكا،فيولاحقأ،الغربفينشأقدتياراإن

فييهودتجميعبأنيعتقدالتيارهذا."اليهوديةغير"الصهيونية

المسيحلظهوريمهدوأنه،دينيواجبحولهاومافلسطين

منعامألفأيالسعيد،الألفيالعهدمعهسيبدأالذيالمنتظر

.العودةهذهبعدإلاتتحققلنللبشريةالسعادة

دائرةدامما؟ستكونولمنهذه؟عودةأية:والسؤال

تصرحبالإنكليزيةام659العامفيالصادرةاليهوديةالمعارف

29وأن،الأصلسامييليسواالعالميهودبأن-بأيديهموهي-

وهؤلاء(،)قزوينالخزربحريهودإلىبأصولهميعودونبالمئة

منوليسوا،م735العامحواليبولانملكهمعرتهؤدواقد

العالميهودمنبالمئة8ويبقىمنها.أسلافهمولافلسطين

نصيبفما،ستىوقومياتمتعددةجنساتفييتوزعون

العربيالوطنفيثممثلا؟ألفمئةهلترى؟يامنهمفلسطين

المغربيهوداعتمادمع،المليونإلىيهودعدديصللمكله

إذن؟يذعونهالذيالتاريخيالحقفما،ألف7..بحدودوهم

ووطن،وجنسيهقوميةلهلفلسطينالمحتلينمنيهوديكل

المعادلةتستقيمولن،بفلسطينالحقالمشردينوللفلسطينيين

مغتصبكلبعودةنصابهإلىالحقيعدلمماأحديستقرأو

وأهوكانحيثإلىفلسطشيوكل،ذووهأوهوفدوحيثإلى

لغةوعلىالتوسععلىأساساقامالصهيونيالمشروعإن
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الإنكليز،جناحوتحت،الصهاينةالمحتلونمارسفلقد.الدم

منلتهجيرهمالفلسطينيينضدالعنف،الأولىاللحظةمنذ

موقعمنأكثرفييهودضدبعملياتوقاموا،وديارهمأرضهم

المحتلة.فلسطينإلىمغتصبينشكلعلىجلبهملتبريرالعالمفي

"إجرامية،سياسةوهذهالمختار،الشعبأنهمزعموالقد

.والسيطرةوالتوسعالعدوأنعلىالقداسةأضفتأنهاذلك

وجودلأن،محتملةغيرلاهوتيأ،المختار،الشعبفكرةإن

تدعيسياسةكلإن.المبعدينوجوديقت!يالمصطفين

.الاخر"ور!ضإنكارإلىتؤديالخرأفةهذهإلىالاستناد

دفعتهمعدوانيةونزعةعنصريةعندهمولدتالفكرةهذهإن

دينهمأنأساسعلىتصرفواوقد.عداهممندماءلاستباحة

المكيدية،نواياهملإخفاءالنعاجلبولصريلبسحربيقتالي"دين

منالمحرضةولاالسببيةغير4الوقحةاعمداءاتهمفإنوهكذا

وجرائمهم،،سرقاتهمكلفإنوكذلكدينيا،تبزرالغير،

النعاجسوىنحنوما...الأخلاقيةمبرراتهالهاوكذبهم

واجبنالنايؤكدونفتئواماالفريسيونوالذئابالغوييم،

للغوييمالجماعيةفالإبادةيفترسوننا،ندعهمأنهوالأخلاقي

عندهم."الأخلاقدرجاتأقصىهي

،والإبادةالعنفأستخدامعلىتقومالصهيونبفكرلهمإن

بعضصاغواوقد.ذلكيفعلوالممالهمالأمريستتبلنلأنه

سفرفيمنها،هذهعدوانيتهميخدمبشكلالقديمالعهدنصوص!
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لاينهضوكشبل،يقومكلبوءةشعب"هوذا:قولهمالعدد

.1(الصرعىدمويشربالفريسةيأكلحتىيربض

السيفبحدالمدينةتلكأهل"فاضرب:التثنيةسفروفي

سلبهاوجميع.السيفبحدبهائمهاحتىفيهامابجميعوأبسلها

وجميعالمدينةتلكبالناروأحرقساحتها،وسطإلىأجمعه

.بعد"منتبنىلاالدهرإلىركامآفتكونإلهكللربجملةسلبها

وللأراضيلفلسطينالصهيونيالاغتصابلتاريخالمتابعإن

حرمةيرعىلاالذيالعدوانيالمنهجهذايلاحظالأخرىالعربية

عليه.ءوالقضادتهباإولويحالاإحجرأأوبشرايوفرلاو،عهدالاو

والممارساتالتوجهاتلهذهالدائمالدأعمنراه،والأمريكي

مهاجريمطاردة"كانتفلقد.حالتهمعالتاريخيالتوحدبسبب

مشابهة،الأمريكيالجديدالعالمفيالحمر،للهنودأوروبا

خلقوقد.فلسطينفيللكنعانيينالقدماءالعبرانيينلمطاردة

ومشتركامتشابهأووجداناوفلسفةقناعةالتجربةهذهفيالتثابه

الحديت.العصرفيالأمريكيةالمتحدةوالولاياتإسرائيلب!ن

والثامنعشرالسابعالقرننفيالبلاد،هذهإلىهاجروافالذين

واستوطنواالحمرلهنودامنالأصليينسكانهامعظمأبادوا،عشر

العالميهودمن،يهاجرونزالواوما،هاجرواوالذين،مكانهم

أساليباستخدموا،الحديثالعصرفي،المحتلةفلسطينإلى

واستوطنواالأصليينالفلسطينيينالعربسكانهاطردفيمتطورة

.(1إبادتهمحاولوابل،أراضيهم
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،الإبادةمنهجيةفيالمغتصبينالصهاينةمعتتوخدأمريكاإن

الولاياتسكانأغلبحيث،الميعادبأرضرالمزعومالحقوفي

العدوأنوفيالأطماعوفي،البروتستانتمنالأمريكيةالمتحدة

الولاياتتكونهذالكل،مصالحهملحمايةشرطةمخفرئيليلإسراا

أحدفيهايراهاأنيصحولا،والاغتصابلأطماعاراعيةالمتحدة

.!!م3سادأعيةأوراعية،ال!عوبأوالحكاممن،بلادنافي

كفاب:ومنهاالمعاصرةالصهيونيةالأدبياتمتابعةإن

تحت"مكان:وكتاب،بريزلشمعونالجديد(1الأوسط"الشرق

إصرارعلىواضحبشكليقفنتنياهو،لبنيامينالشصس"

،الأسلوبفياختلافمعالتوسعيةأطماعهمعلىالصهاينة

والتوسع،الحضاريةالعربيةالأمةمنظومةإخحراقيريدفبيريز

وسواهم،والإعلاميوالثقافيالاقتصادلىالتطبيعخلالمن

تجعلالتيالوحيدةهيوالردعالاقوةسياسةأنيرىونتنياهو

تريدها.لتيالخريطةاالصهيونيةترسموبعدها،يستسلمونلعربا

عملهمأنالأعدأءالصهاينةيرى،الغاياتهذهولتحقيق

إلىالعربمةالأمةوتافتيتتقسيممشروععلىينصبأنيجب

علىعليهاالسيطرةعندهأتسه!!ومذهبيةطائفيةتدويا3

اليكونوالثقافةالاقتصاداختراقيتموأنتسد"،"فزق:قاعدة

المنطقه.نسيجفيمقبولأالمغتصبالعدو

طماعهم،أفيهاوأكدوالاإفرصةيوفروالمالحاليينلعدواقادةإن

.يقولبيريزشمعونهووها،لفلسطينحقبأيالإقرارورفضهم
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والدولة،شعبعلىوليسمكانعلىيدلفلسطينوتعبير9

ويكمل،"لأيامامنيومفيوجودلهايكنلمالوأقعفيالافلسطينية

علىقوةمنوماحزمذوشعبانحن.التحديبلغةقائلأبيريز

".الأرضهذهمغادرةعلىتحملناأنتسمطيعالبسحطةوجه

الحليرى،بالاحتلالالصهاينةمعيتمسكالذي،بيريزوإن

الشخصيةلتذويبوذلكهم،حيثبالتوطينللفلسطينيين

منيبقىلاحمثللعدوالأمريستقروهكذا،الفلسصسه%الوطنية

عربي،ولكللأهلهاففلسطين.لتوهمونكمابفلسطينيطالب

الفلسطي!نيةالوطنيةالشخصيةعلىلحفاظالأن،مرفوضوالتوطين

قوله:ذلكومن.والمقدساتالأرضتحريرفروععماد

لانتقالافيوالراغبينلبنانفييعيشودالذيناللاجئينواستيعاب"

(،الفلسطينية-الأردنيةالكونفدراليةبها)يقصدالكونافدراليةإلى

فيويسهم،لبنانفيالداخليالوضعاستقرارإلىيؤديسوف

دولةإقامةيرفضبيريزوشمعون."المنطقةفيالعامألاستقرار

:فيقول،فلسطينمنجزءعلىذلككانلوحتىفلسطيية

الأمر،طبيعجةغيربلادهمخريطةفإن،الإسرائيليينأعين"وفي

حتىأمنيةلأسبابالفلسطينيةالدولةإقامةمعهيرفضونالذي

يرفضإنه."السلاحمنزوعةستكونالمفترضةالدولةكانتوإن

الأرضباغتصابويتمسك،السلاحمنزوعةفلسطينيةدولة

.!؟إذن،ترىياعنهيتحدثونسلامفأي.والمقدسات

علىالسيطرةأساسعلىمشروعهيرسمبيريزشمعونإن
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فيهايوزععالميةشراكةخلالمنالعربيةالأمةمقدرات

محادئاتعقدإلهويقول.لوارثينتركةالأمةوكأن،الأدوار

بدأتفقدلذلك"وكنتيجة:زعمهحسبيليماإلىتوصلت

النث!ا!لتوسيعخططتطويرفيالرئيسةالأورويةالشركات

نشاطهالدوليالبنكوبدأكما،الأوسطالثرقفيالتجاري

حينوفي،مختلفةلأنشطةاللازمةالأسسوضعتمحيث

الفرنسيوناختارالسياحيانقطاعأمرتولياليابانيونعرض

المشروعوالإيطاليون،والمواصلاتالنقلقطأعيوالألمان

قطاعوالنمساويونوالأحمر،الميتالبحرينلقماةالمحتمل

قطاععلىاختيارهمفوقعالبريطانيونأما،والمياهالكهرباء

والأمريكيون،الزراعةقطاعوالدانماركيون،الحرةالتجارة

مشروعهوهذا."اللاجئينقطاعوالكنديون،البشريةالمصادر

توسعيبديلوهو،الأمةمقدراتلكلشاملاجتياحإنه،بيريز

عليه.نيقوولاالذيالبشري-العسكريالاجتياحمن

فلسطيية،دولةقيامالاخر،هو،يرفضنتنياهووبنيامين

لخنقالممدودةاليدمثلمثلها،فلسطينجةدولة"إن:ويقول

حيفامنالبحرساحكطولعلىالممتدلإسرائيكالحياةشرياذ

الإسرائيليينمعظمتجدأنالغريبمنفيسلذا،أشكلونوحتى

.(1للدولةمميتأخطر!فيهاويرون،الفكرةهذهيرفضون

:يقولحيثفلسطنوجودإنكارفيبيريزنتنياموويتابع

البريطانيون،العرببينمستعملايعدلمنئسحهفلسطيناسم"إن
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يكنلم...لأنفسهمالعربصادرهومنهم،أحيوهالذينهم

حتىأو،قوميةهويةأوقوميوعيذوفلسطينيشعبهناك

لم،فلسطينيةدولةهناكتكنلمومثلما؟مشتركةقوميةمصالح

المواقفهذهبمثليصرحمنإن".فلسطينيشعبهناكيكن

الاخر.إلغاءفيالعنصريةفلسفتهيبيق

علىيقومالذيالعربمعالتعاطيمنموقفهنتنياهوويحدد

باستثناءأمن"لا:الموضوعهذاحولويقول،والعنفالقوة

الوحيدالسلامهووهذا،المعتديردععلىيعتمدالذيالأمن

مسقحسلام،والعربإسرائيلبينحالياتحقيقهالممكن

ردععلىالقادرةالقوةمنكافيةدرجةلإسرائيليوفروحذر،

."الحرباسشنافعنالعربيالجانب

موإجهتهم؟في،يفيدلنولذلك،العصرصهاينةمنطقهوهذا

والإعداد،الوطنيةالوحدةحمايةمعالعربيالصفرصسوى

المحتلة،الأرضداخلفيالمواجهةوتواصل،والشاملالكامل

الإسرائيليالعدوانيالكيانهذالتفكيكتمهيدأ،موقعأيوفي

جاءالذيأوالأصليموطنهإلىصهيونيكلورجوع،الغريب

الفرنجةأقامهاالتياللاتيندولةتفكيكيومحصلكما،اباؤهمنه

لأصحابه.الحقذلكبعدعادحيث،الصليبيةالحروبسميفيما

الأرضلتحريرقتالهبمواجبالمغتصبوتيهود/الصهاينة

ثمفئموهتمخث)واقتدوهم:الكريمةالآيةقاعدةعلىوالمقدسات

اعحمادمنبذلكمفرفلا191(البقرة/أ!أخرجوكنمصت!نوأضصهم
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.(1القوةبغيريستردلابالقوةأخذ"ماقاعدة

اليهوديةالشريعةفيالمرأة

يضعذكورينظامعلىيقوماليهوديةفيالأسرةنظامإن

كتبوافقدومصدرها،الخطيئةمسئبةلأنهادونيةحالةفيالمرأة

الذيالبريةحيوانجميعأحيلالحية"وكانت:التكوينسفرفي

منتأكلالااللهقألأيقينا:للمرأةفقالت،الإلهالربصنعه

الجنةشجرثمرمن:للحيةالمرأةفقالت.الجنةسجرجميع

تأكلالااللهفقالالجنةوسطفيالتيالجرةثمروأما،نأكل

...تموتالن:للمرأةالحيةفقالت.تموتاكيلاتم!اهولامنه

وأعطتوأكلتثمرهامنفأخذت،للعقلمنيةالشجرةوإن

التيالمرأة:ادم"فقال:اخرنصوفي."فأكلمعهاأيضأبعلها

".فأكلتالنثجرةمنأعطتنيهيمعيجعلتها

كلألىوعندهم،الحيضمدةأثناءالمرأةمنيتطيرونويهود

"وأي:اللاويينسفرفيوردفقد.دنسأيكونأثناءهتمسهما

أيامسبعةفلتقم،جسدهامندميسي!تبأن،سيلانبهاكانامرأه

ماوجميع.المغيبإلىنجسأيكونلمسهامنوكلطمثها،في

عليهتجلسماوجميعنجسأ،يكونطمث!هافيعليهتضطجع

ويرتحضثيابهيغسلمضجعهالصرمنوكلنجسأ،يكون

تجلسمماشيئالمسومن،المغيبإلىنجساويكونبالماء

."المغيبإلىنجسأويكونبالماءويرتحضثيابهيغسلعليه

،للمرأةالدونيةوالنظرةوالأنثىالذكربينالتمييزإطاروفي
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أننى،أوذكرضعوحالتيبينومدتهالنفاسافييميزوننجدهم

لهمودلإسرائيلبنيكلم:قائلاموسىالرب"وكلما:فيقولون

أيامكحكمأيامسبعةنجسةفلتكنذكرآفولدتحبلتامرأةأية

مدفيتقيميومأوثلاثونوثلاثة...نجاستهاحكميكونطمثها

تتمخىالقدستدخلولاالأقداسمنشيئأتلاصلاتطهيرها

كحكمأسبوعيننجسةفلكنآنعىولدتفإنتطهيرها،أيأم

11.التطهيردمفيتقيميومأستينووستةطمثها

فقد.الطلاقتبيحكماالزوجاتتعددتبيحيهودوشريعة

منينقصهافلابأخرىتزوج"وإن:الخروجسفرفيورد

رجلاتخذاإذا:التثنيةسفروفىوأوقاتها"،وكسوتهاطعامها

فليكتبعليهاأنكرهلعيبعندهتحظلمثمبعلالهاوصارامرأة

.11بيتهمنويصرفهايدهاإلىويدفعهطلاقكتابلها

ا!ذراءباالزواجضرورةإلىوتوجهاليهوديةالشريعةوتأمر

ففي.أرملةأمكانتمطلقة،الثيبمنالزواجوبتجنب،والبكر

وأالأرملةوأمافليتخذ.النساءمن"وبكرا.اللاويينسفر

بكراامرأةبل،يتخذهالافتلكالفاجرةأوالمبذولةأوالمطلقة

.فليتخذ"قومهمن

منكبيرةمجموعةمنالزواجعناليهوديةالشريعةنهتوقد

هولاءالتاليالصحددوقد،الرجكمحارممنلأنهنالنساء

أقييقترب"لا:التاليالشكلعلىمنهنالزواجالمحرمالنسوة

أبيكعورة،الربأناعورتها:لكثمفقرابتهذاتمنرجل
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وعورة.عورتهاتكشففلاأمكإنها،تكشفلأأمكوعورة

ابنة،أختكوعورة.أبيكعورةفإنها،تكثفلاأبيكزوج

خارجه،فيأوكانتالبيتفيمولودة،أمكإبنةأوكانتأبيك

فإنها،تكشفلاابنتكلنتأوأبنكبنتوعورة.تكشفلا

تك!ف،لاأبيكمنالمولودةأبيكزوجةبنتوعورة.عورتك

تك!فلاأبيكأختوعورة.عورتهاتكشففلاأخثكإنها

ذاتفإنها،تكشفلاأمكأختوعورة.لأبيكقرابةذاتفإنها

فإنهاتاتتربلاامرأتهوإلىتكشفلاعمكوعورة.لأمكقرابة

تكشففلاابنكزوجةإنها،تكنمفلاكنتكوعورة.عمتك

أخيك.عورةفإنها،تكشفلاأخمكجة!ووعورغ.عورتها

إبنةولاابنهاابنةتتخذولا،تكشفلاوأبنتهاأبيكامرأةوعورة

وامرأة-فاحشةإنها:إبتكقراتذوفهن،عورتهالتكشفابنتها

.(1حيةوهيمعهاعورتهافتكثمفضرتهالتكونتتخذلاأختهامع

منهن.يتزوجأنللمرءيجوزلااللواليالمحارممنقائمهإنها

فتصيرينجبولمماتإذاالأخأنالزواجفيشريعتهمومن

التثنية.سفرفيوردفقد.أخيهمنبعدهنسللهليكونلأخيهزوجته

زوجةتصيرفلاعقبلهوليصحدهماأماتثم،معاأخوانقامإذا"

ويتخذهاعليهايدخلأخوهبل،أجنبيلرجلىخارجإلىالميت

هومنهتلدهالذيالبكرويكونهلأخيهعقبأويقيم،لهزوجة

."إسرائيلمناسمهيندرسفلاالميتأخيهاسميخلفالذي

كراصهاوهتكالمرأةأستخداممنمانعايرونلايهودأنإلا
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"سفراسذلكالصؤكدةالأمئلةومن،سياسيلهدفتحقيقا

قرارعلىوافقالذي،الفرلصملك،أحشويروشإن.أستير"

طلققدكانوالفتنةالرذائلمنعليههملمايهودبنشروزيره

وإذا،زوجةليختاريستعرضهنإليهعأئلتهبناتوأتت،زوجته

بينهنتدخلأنرباهاالتياليتيمةأستيرالحسناءيأمربمردخاي

لهاوكان،قومهاعنبعفوأنمقابللأحشويروشنفسهاوئقدم

وكان،سياسيقرارمقابلعرضهاوكانكرإمتهافكانت.ذلك

مصلوباالخشبةعلىوزيرههأمانالفارسيالملكعققأنالقرار

سائرفيأستيرلطلببناءليهودالاعتباروأعاد،عائلتهأفرادمع

نمماءهميستخدمونإنهميهود،ديدنهوهذا.مملكتهمناطق

والمادية.السياسيةلأهدافهمخدمة

فيأساساالرذائليعتمدونيهودإنيهود:أخلاقمن

وأنصوصهمفيالإنسانلحقوقأوللقيممكانولا،مسلكهم

ذلكعلىوبناء،يزعمونكماالمختارالشعبإنه!أ.تصرفأتهم

التكوين:سفرفييفولون.مستباحاسواهميخصماكليكون

نأإلهكالرباصطفىوإياكإلهكللربمقدسشعب"لأنك

."الأرضوجهعلىالتيالأممجميعمنخاصةأمةلهتكون

الأوصافأبشعتكيلالتيبالمنصوصمحملفإنهاضلموداأما

"الخارج.قولهمالنصوصهذهمن.يهوديغيرهومنلكل

وأحمارآأوكلبأفسضه،العمومعلىحيوانيهوددينعن

اللهوخلق...حيواننطفةهيمنهاهوالتىوالنطفةخنزيرأ،
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الذينيهودلخدمةلائقأليكونالإنسانهيئةعلئالأجنبي

ليلأيخدمهأنلأميريناسبلالأنه،لأجلهمالدنياخلقت

.1(الحيوانيةصورتهعلىوهوحيوانونهارا

روحفيهيستشعرونمنكلإبادةضرورةإلىنصوصهموتوجه

أهلتطردوالم"وإن.العددسفرفيجاءفقد،لأطماعهمالمقاومة

وكحربة،عيونكمفيكإبرةمنهمتبقونهمنكانوجهكممنلأرضا

.بها"مقيمونأنغالتيالأرضفييضايقونكمجنوبكمفي

الأمربهمويصل،نصوصهملهتضجاحدوانيافكرهمإن

أولئكمدن"وأما:التثنيةسفر!يورد.للإبادةالعم!!درجةإلى

نسمة،منهاتستبقفلا،ميراثأإلهكالربلكيعطيهاالتيالأمم

والفرزيينوالكنعانيينوالأموريينالحثيينإبسالأأبسلهمبل

.11واليبوسيينوالحويين

والنصوص،اليهوديةالأخلاقيةجملةفييأتيالعنفبعدوالغدر

ابنةمنشكيمبزواجيخعلقنصمنها،كثيرةذلكعلىتدلالتي

نرى،يعقوبوضعهاشروطهاوفقالأمانوبعدعهد،يعقوب

إن)1:التكوينسفرفيجاءفقد،القومضداعتمدقدغدرحالة

والأرض،فيهويتجرونبالبلدفيقيمونلنامسالمونالقومهؤلاء

...بناتناوتعطيهمأزواجابناتهمفنتخد،مهمماألأطرافاواسعة

شمعونيعقوبابنيأنمتألمونوهمالثالثاليومفيوكان

امنينالمدينةودخلاسيفهوإحدككأخذادينةأخويولاوفي

."السيفبحدقتلاهماابنهوشكيموحمور.ذكرككفقتلا
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ولا،يبررونهاالتيالتجسسيهودعندالأخلاقمفاسدومن

منمولفالعددسفرمننصففياعتمادها.منمانعايرون

النص،مراتستوردتقدتجسسكلمةنجدآياتخمس

الأرضليجشواموسىبعثهمالذينالرجالأسحاء"هذه:فيهجاء

ليجشواموسىوأرسلهم،يوشعنونبنهوشعموسىوسفى

واصعدواالجنوبمنهناكمنأطلعوا.لهموقالكنعانأرض

رحوبإلىصنبريةمنالأرضواجتشوافصعدو!...الجبك

أربعينبعدالأرضجسنمنورجعوا...حماةمدخلعند

تجسسوهاالتيالأرضعلى،إسرائيلبنيعند،وشنعوا...يوما

أهلهاتأكلأرضهىلنتجسسهافيهامررناالتيالأرض:وقالوا

."القاماتطوالأناسفيهارأيناهمالذينالشعبوجميع

نظردونوالمادياتالمالوحبالجشعأخلاقهممفاسدومن

فإنماأنتأما":أرميانبوءةسفرفيعندهمجاءمما.المصدرإلى

.(1والضغطوالظلمالركيالدموسفكال!حتعلىوقلبكعيناك

لارؤساءياهذا"اسمعوا:يقولونميخانبوءةسفروفي

كلويعؤجونالعدليمقتونالذينإسرائيلآلوحكاميعقوب

إنما،بالإثموأورسليمبالدماءصهيونيبنونالذين.استقامة

.(1بالأجرةيعلمونوكهنتهابالرشوةيحكمونرؤساؤها

وهذايهود،عندالأخلاقيةالمفاسدصورمنقليلنزرهذا

عنهم.فكرةلإعطاءكاف
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الفانمالنهحل

المسيحية

طبيعتهحولوالجدلالمسيح

ولادةكانتالمعتمدالصلاديالتأريخقب!تالرابعالعامفي

عليهاالعذراءمريممنالسلامعليهالمسيحأوعيسىأو،يسوع

.معجزةا!لادةاكانتوالحمكوكان،السلام

"،"يسوعالاولالاسمأستخدمتأجديداالعهدشيالن!وصر

وفي،المسيحوالثالث""عيسىالثانيوردالقرآنيئالنصوفي

اسمالمسيحكلمةأصبحت،الرسائكخاصةالجديد،العهد

بالمسيحمخصوصأالاسموباتجنسر،اسمكانتأنبعدعلم

.السلامعليه

قبلالمستخدمالطقسمنجاءت.الممسوحأو،والمسيح

شأناالبدنلعمومبالزيتالمسحكانحيث،م3الساعليهعيسى

المسحكانبالزيتالمسحبعد،والتبجيلالفرحعنيعبردينيأ

"أعمالسفرفيذلكردووقد،تعالىاللهمنالرسوليةبالقدرة

الذيالأمرتعلمون"وأنتمتيليكماالجديدالعهدمن(1الرسل
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المعموديةبعدالجليلفيبدؤهوكانكلها،اليهوديةفيجرى

اللهأنكيفالناصرييسوعشأنوفييوحنا،بهانادىالتي

يعملاخرإلىمكانمنفمضى.والقدرهالقدسبالروجمسحه

."إبليسعلعهماستولىالذينجميعويبرىءالخير

متممزهرسوليةقدرةأعطتهللمسيحالإلهيةالمسحةهذهإن

فيفتنتهمفاعيلوتعطيل)إبليس(،المنيطانمقاومةأجلمن

وطاعهالإيمانإلىدعوتهمخلالمنذلكويسحقق،الناس

سبحانه.الخالق

الأقانيمفيالشانيهو،المسيحيةالعقيدةحسب،المسيحإن

.القدسوالروحوألابنالاب:وهي،بهاآمنتالتيالثلاثة

نلنا"وهكذاظهور،هوبلجزءاولاعنصرالي!والأقنوم

11،الابنإلاالآبيعرفأحدلا"لأناللهعنإعلانوأكم!أعظم

جاءكما"،الروحوعننفسهوعنالابعنحذثنانفسهوالابن

بندليكوستيلمؤلفه،المسيحيةالعقيدةإلىمدخل:كتابفي

وآخرين.

طويلانقاشأأثارتقدالمسيحالسيدطبيعةمسألةكانتوإذا

انعقادتوالىذلكأجلومن،الانحتىفصولهتكتمللم

هذافإلن،المذهبيةالانشقاقاتوحصلت،المسكونيةالمجامع

إشكاليتهلهوكان،الابنوأنهالمسيحبألوهيةالقولأخرالأمر

القرآنيالنصتضاولحيث،والمسلمينالمسيحيينبينكذلك

.يقولونماأصحابهاعلىمنكرأالمواقفهذهبعض
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للميلاد،الأولالقرنأواخرمنذالمواقففيالتنوعبدألقد

لاهوتيةطبيعةعنمتحدثأ،إنجيلهخلاذمنيوحنا،انفرديوم

ولوقامتى:الأخرىالثلاثةالأناجيلفيكانمابخلافللمسيح

رقس.وم

فيئالمسيحالسيدطبيعةحولحادجدالأوكقابملقد

الأسأقفةمنإثنينبينللميلادالرابعالقرنمطلعمعيهالإسكندر

:يقولم(336)تاريوشوكانوأثناسيوسر،اريوس:هما

قبلالثهخلقها،الزمنفيمخلوقةبلأزليةليستاللهكلمة"إن

الكلمةليريسوعفيالمتجسد"إن:وقال"،العالمخلق

ابنوقال."المخلوقاتمنمخلوقبل،المخلوقةغيرالأزلية

أصحابمنهم؟فرت"والنصارى:الموضوعهذافيحزم

الوحيد:قولهومن،بالإسكندريةقسيسأوكاناريوس،

اللهكلمةوإنه،مخلوقع!دالسلامعليهعيسىوإنالمجددة

.11والأرضالسمواتخلقبهاتعالى

تجسدتاللهكلمةإن:فيقولم(373)تأثناسيوسأما

أمرفياريوسمعاختلفولكنه،يسوخالإنسانفيواستقرت

فيتجسدتالتيالكلمةأنأثناسيوسراعتبرفقد،الكلمةطبيعة

.البدءمنذاللهمعوكائنة،مخلوقةوغير،أزأجةهىيسوع

الذيالامبراطور،الثانيقسطنطحنحدتالاختلافاتهذه

هومسكونيلمجمعالدعوةإلى،الأسا!نةمنوبتشجيع،تنصر

الأمر.هذالحسم،حاليأدركيافي(1"إزنكوهي،نقيةمجمع
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أمرإليهآلمالنعرفالمعاصرةالكنائسمنموقفينولنأخذ

.كتابفيورد،كاثوليكيالأولالموقف.الموضوعهذا

علىوردكمابحرفيتهالنصوسأتركعقائدها"،في"المسيحية

والجذابةبالقدرةالمليئةيسوعكرازةإإن.التاليالشك!!

سيماولا،للإعجابالمثيرةوسيرته،منهاالكثيرفيوالجديدة

إلىاليومويقودناقديماالناسقادذلككك،العجائبصنعه

علىحقيقيإنسان،إنسانهويسوع...هدا؟هومن:السؤال

مأمنولدفقد.إنسانيتهكلفيالأناجيلوتصفه.جميعآغرارنا

ويعطش،يجوعونراه،صنعةوتعقموكبر،ونما،بشرية

سائرفيشاركبالأسىوي!عر،أسئلةويطرح،ويشعب،ويجزب

ولكنه،بالأطفالخاصبنوعويسز،وأفراحهمأحزانيمالناس

،..ونفسبجسدإنساننهإ...لناساقلوبلقساوةيغضبأيضأ

إيماننظرفي،الأهميةفييساويحقيقيأإنسانأيسوعيكونأن

نأ...حقيقيإلهالمسيحبأنالإيحان،والكنيسةالجديدالعهد

ليس،تا!أحاقيقيأإنساناعيهنهالوقتفي،اللهإبن،يسوعيكون

دخلاللهفلأن،خلاصيةحقيقةبل،وحسبواقعيةحقيقةإذن

..ثريتنا.فىأيضاافتداناالجشريينودمنالحمنافيجسديا

وحسب،للنف!رروحياخلاصاليساوالفداءفالخلاصثثمومن

إنجيلوفي."كيانهككفيالإنساناخلاصإلىيهدفانولكنهما

بينما".مافيوسكن،جسدأصار"ولكلمة.يوحنا

ومخلصافادياجاء-المسيحيةالعقيدةوفق-المسيحإن
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فيوحواءادممع،الإنسانفيهاوقعالتيالخطيئةلأن،للبشرية

المسيح.معالفداءكانحتىالبشربنيئكأمأضيةكأنت،الجنة

المسيح.بعدبالصليبيرتبطباتالمسيحيةفيالفداءوهذا

مصلوبأ،يسوعمات"لقد:الكتابياللاهوتمعجمفيجاء

والألم،،الموتمعللانداءأداةكانالذي،الصليبفأصبح

تذكيرناعلىتساعدالتيالأساسيةالأركانأحد،والدم

يتقدموكأنهيسوعيبدو،للالاميوحناروايةوفي...بخلاصنا

منتصرأ،الصليبعلىيصعا-إنه،وعزةبعظمةآلامهلملاقاة

.(1الروحلافقاكنيستهيؤسسبالالاملأنه

بالصلبالمسيحيةالعاقيدةبينإشكاليهتبدأالصحألةهذهعند

أنهلهمشبهقدصلبوهمنأنوفيهالقرانيالخصفيجإءوما

مسيمأبنعيسىالمسحقنفاإناوقؤلهغ!:تعالىاللهقال.المسيح

لفىههاخنلفواالذينوانالغسبهولبهنصلسىوماقنلوبروهاأدبهريممول

أدلهزفعهبل!ثيقناقئلوهوماالظنأئاعإلآعفومقبهءلهممائةئمت

OAا!أء/أصكيعا!هوعسيزاالله؟نإليه ، % OV%.!

يهودمزاعمعلىالردإطارفيجاءالقراتيالنمرإن

بأنالتأكيدأجلومنجميعأ،والرسلالأنبياءضدوعدوانيتهم

أعداءمنهينلولم،إليهالسلامعليهالمسيحرفعقدتعالىالله

لرسل.اوأعداءالله

تعالىاللهبقدرةفإنهالسلامعليهمابالمسيحمريمحمكأما

فيجاءالنساء،عندالحمللسنةخرقفيهإعجازوهووبأمره

96http://kotob.has.it



فيه!ضافرخهاأحصنتالقعمرنابلتوتييم).القرانيالنص

آلفننين!منكاشتءكتبهربهابكلمتو!ذقتزوحنامف

.121يم/التصأ

القرآنية.الايةفيجاءكما،اتعااللهمنمؤيدوالمسيح

.87،البمرة/أآتفدله!!بروحوأيذنهآتتتتمستجاتنعيع!ىأتيناوه)

الحجج"أي:الايةهذهحولتفسيرهفيالقرطبيقالوقد

وسمي:النحاسقال...قويناهأى؟وأيدناه...والدلالات

وجلعزأدثهبتكوينكانلأنه؟القدسإلىوأضيفروحاجبريل

روحاعيسىسضيوكذلك؟ولدهوالدولادةغيرمنروحأله

"بروح:عباسابنعنالضحاكعنروقأبووروكما...لهذا

الموتى؟عسمىبهيحيكانالذيسمالاهوتقال"القدس

."الأعظمالثهاسموهو،عميربنوعبيدجبيربنسعيدوقال

هوالمسيحبأنالقولبأنيبينماالقرانيالنصفيوجاء

قولهالمائدةسورةففي،كفرمعبودينثلاثةمنواحدأنهأو،الله

مسيصاتنانسصيحهوأدئهبراقالوأائذيف!فرلقذ):تعالى

بالتهيمثركمنإن!ورئجمربئاللهأغبدوأيلاشر+يخبنىاتمسيحوقال

في2أصامقللطيهتوماالنارومآود5اقج!نهعلئهآلئهحزمفقذ

الهالاإفيمنوصماثئةثالثاللهإتقالوأائذين!فرلقذ

عذأبمنهضكفروأآتذيهتليمسنيقولوتعضاينتهوألزوانؤصد

.73(720ندة/الماأأليز!

"إذا:قائلين"المسيحيةالعقيدةإلىمدخل9كتابمؤلافويرد
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فهذاالجوهرفيواحدإنهقلناوإذا،الأقانيممثلثاللهإنقلنا

لي!واحد،هوأنهأوثلاثةهوأنه،الإطلاقعلى،معناهليس

يستطيعلا،باللهلهعلاقةلاالعددالعدد،بمعنىثلاثةهو

ففدعذهمنلأنيعدلاالله،المحسوساتيعذأنإلاالإنسان

:نقوللأننا،الهةثلاثةعندناإنعنايقولونعندما...مذه

."ثلاثةاللهنعدلاإنناذلكعلىلجوابفا...وثالثوثانواحد

الواحد،يحذ.لاالأحدالواحد"الإله:القولويكملون

بعدهليمسالذيتعنيئوالأحدبالعدد،واحدا،العربيةفيتعني

لغالقحماث:اللهأحذث"اللههوقل):العربيةفيهذا،ثان

-1/ا!خ!ص!أ!أحا!فوائهيكنولتميولذ-"إولئميلذ

الحقيمة،في،هيوليستالإخلاصسورةصتإتةهذه4(،

والروحالابنتنكرأنهامعناهالي!ر،المسيحيينضدموجهة

يمكننا،القرآنيبمدلولهاودفقطنصاأخذناهاإذا.القدس

نفسه،علىالمنغلقأيالأحدالإلهإد،النصحيثمن،القول

هوالإلههذا...يولدولايلدلاالإلههذا،بأ-صديتهالمحدود

مصدر،اللاهوتمصدرأي،الإلهيالوجودمصدروهو،الاب

عنصدرالقدسوالروح،الآبعنصدرالابن...الألوهة

هويجمعهموما،بالانبثاقالقدسوالروحبالولادةالابن،الآب

.11الواحدالجوهر

مبينين"المسيحيةالعقيدةإلى"مدخل.كتابمؤلفوويكمل

لاوالمسيحية،قليلةحالاتهوالكريمالقرآنلهتعرضماأن
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فيتبدوالتيالقرانيةالايات)إن:يقولونحيثبهاتقول

العربيالتثليثضدإنها...غرضبلاهيالثالوثضدظاهرها

للمسيحييننسبحيثواليممتالحجازشوارعفيشاخالذي

والمسيحالهةثلاثةهناكأنأي،ثلاثةثالثالمسيحإنالقول

اللهإتقالوا!فرالذينتقذ):القرآنفيجاءلهذا،ثالثهم

التثليثضدليسالكلامهذاالمائدة/173.مهـأثئثؤثالث

تهوولؤتكنولارولإيكونأقى!:القرانفىأيضأوجاء.لأرثوذكسيا

نإقطيقولوالمالمسيحيينأنحينفي101(،/الأنعاممهـأصحبة

وجاء...المسيحاستولدهاحتىبمريمجنسيأاتصلالآبالله

نقللمنحن...التبنينظريةهذه.1111الإسراء/ألؤيكخذولدا!)

أقي،إنسانااللهجعلهوبعدئذ،اللهابنكانالمسيحإنقلنا،هذا

مكةشوارعفيأنهيعنيوهذا،التبنينظريةبعكمسقلناإننا

ليستالأقدسالثالوثعنآراءتسريكانت،واليمنوالمدينة

معهوندحضهاالقرآنويدحضهابالأرثوذكسعةعلاقةأيةلها

.11ظهورهقبلمعهالاباءودحضها

علىأرثوذكسيونمعاصرونعملالحواريةالطريقةبهذه

فيخاصة،والثالوثالمسيحلطبيعةبالنسبةالمسألةتوضيح

القرأنية.النصوصفيوردمماانموقفإطار

)وإذا:يليماعينهالبابفيخضرجورجالمطرانويقولط

فالمسيحيةيولد،ولميلدلمإنهاللهعنالإخلاصسورةقالت

ولايلدولايتجزآلا،إلهيجوهرهوحيثمن،اللهإنتقول
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هوالقرآنيرفضهالذيالثالوثأنفيكون...سواهمنيولد

فيبالتاليأنفسناونرى،الكنجسةلهتقولالذيماالثالوثغير

لها".مسوغلاحرب

المسيحيةفيالعقيدة

مساحاتأخذتالتوحيدوالألوهيةفيالمسيحيةالعقمدةإن

وحصلتقرونأ،الخلافهذاوعاش،والخلافالجدلتعن

حولالأفثامتنوعبتأشرغالبا،،الكنيسةفيالانقساما!

وكان،القدسالروحوأ،3توأأ،ب1:ثة3الثاوالأقاليمالتوحيد

بينبطوالالتوفيقكيفجةهووالت!ويخ!اللبسوثدالذقيالسبب

.الأقانيمافيالظهوراتوبينالوحدالية

إلى"المقدسالكتابا)قاموسكتابتوصك،دراساتبعد

ماتالأولىالسنواتفيمعروفةلكمتلمتخليثكلمةبأنالقول

1)والكلمة(10المقدسالكتاب"قاموسفيجاء.المسيحيةعمر

ويظن،المقدسالكتابفيتردلم،اصالوثاأوالتثليث،ننس!ها

القرنفيترتليانهووأستعملهاواخخرعهاصاغهامنأولأن

فيئالمسيحيةاعتنق(م024-م016)ترتليان.للميلاد"الثاني

اللاهوتيالافكرأبابح!"سميوقدا،ا09العامفيروما

المصطلحاتصاغالذيالرئيسيالمفكركانلأنهاللاتيني

علىمثالوخير...الغربيةالكنيسةسيئسادتالتيئوالتعبيرات

-(Trinitaire-)الثالوث(Sacrumentum)سرمصطلحاتذلك

ft)الجومر (Substantia.
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التنازعحالةوأخذتوالاراء،المواقفبعدهاوتوالت

يسفطجاءالمقدسالكتاباوقاموس،بالرواجالتهموتبادل

ظهر"ثم:يقولحيثقبلهماعلىنيقيةمجمعبعدماأحكام

يفسرأنوحاول،الثالثالقرنمنتصففيببدعتهسبيليوس

مجردلكفاللهفيحقيقيأأمرأليسالتثليثإن:بالقولالعقيدة

بدعةظهرت"ثتم:قائلأويكمل"،حادثفهو،خارجيإعلان

الابنبينماالأزليهووحدهالاببأننادمحاالذيآريوس

."الخليقةسائرعنمتميزانمخلوقانالاقدسوالروح

المذهبذلكبيانفيتذهب(1الكتابيةالمعارف"دأئرةو

الثالوثكلمةترد"لم:يليما،ئالوثمادةتحت،فتقوللفسه

اللفظهذاالمقدسالكتابيذكرلاحيث،المقدشالكتابفي

الواحداللهسوىهناكليسأنهمفهومعنتعبيرابالذأت

الجوهر،فيواحدهمأقانيمثلاثةاللهوحدانيةفيوأن،الحقمقي

فيمتمايزونلكنهموالمجد،والقدرةالأزليةفيمتساوون

تسمولأنهابالعقلالثالوثعقحدةإثباتيمكنلا...الشخصية

فيلهمثيللافريدالأقدسفإلثالوث...العقلإدراكعن

نأويكفينا...فهمهعلىيعيننامائمةفليسوعليه،كلهالكون

الحقيقيالحياللهسوىيوجدلاالجديدالعهدفيألهنلاحظ

ثلاثةالقدسوالروحوالابنالآبوأن..الوحيد.الواحد

فيمتىعندورد،الجديدالعهدنصوصوفي."متميزونأقانيم

أقرمأمبنىكانوعليه،بالمعموديةالتثليثيربطنص،إنجيله
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صيغة.الإيماندستورنيقيةفيالمسكونيالمجمعأساسهعلى

الابباسموعمدوهمالأمموتلمذواإذهبوا9:هيالنصهذ!

.(28:91)مى."القدسوالروحوإلابن

الثأمنالقرنفيالمسيحيةعلماءمنواحدإلىعدناإذا

يوحناباسماشتهرالذيسرجونبنمنصورهو،الميلادي

الواحدتعالىالثهعنالحديثباتجاهيذهبفإنه،الدمشقي

"إيضاحعنوانها:فقرهوفي،الكثرةوعنالمثلعنالمنزه

ناقصاليسوهو،كاملالإله"إن:يقولواحد"،اللهبأنمنطقي

ولالهبدءلاوهو،قوتهوفيحكمتهوفيصلاحهفيالبتة

كلفيكاملهووبالاختصار،محدود.غير،أزليئ،نهاية

فيتباينانرىأنفوجب،كثيرينبالهةقلناإذ!وعليه،صفاته

.كثرةلاواحدبالأحرىفهم،فيهمتباينانرلمإذ!لأننا.كثرتهم

وأحكمتهفيأوقوتهفيأوصلاحهفيالكمالناقصكانفمن

ككفيالهويةووحدة.إلهأيكونفلا،المكانفيأوالزمانفي

."كثرةإلىلا،واحدإلىبالأحرىتشيرإنماالصفات

منطقي"إيضاحعنوإنها:فقرةفيالدمثقييوحناويقول

البشرية:والكلمةاللهكلمةبين"مقابلة":اللهابنالكلمةفي

اللهأنوبما،كلمةمنبخاللي!الأحدالواحداللهإنثتمومن

فهوالكلمةوجودأما.أقنوممنبخالسةليستفهيكلمتطله

الكلمة.أدثهيكنلمحيثإذازمنيحنفلم،نهايةولالهبدءلا

علىأقنوميةلاليستفهيدائما،منهمولودةكلمتهلهاللهوأن
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.الهواء11فيتتبددالتيكلمتنامثال

فيمنطقيإيضاح11:عنوانهافتهرةفيالدمشقييوحناويقول

البشربوالروحالإلهيالروحين"مقابلة":القدسالروح

تخلولاأيضأكلمشافإن،روحللكلمةيكونأنأيضأويجب

وينبغي...جوهرناعنغريبعندناالروحلكن.الروحمن

الإلهيةطبيعتهفيأيضااللهروحبوجودتقيااعمرافاالاعتراف

.11المركبةوغيرالبسيطة

الطبيعةفيفبالوحدةالنحو،هذا"وعلىقائلأ:ويختم

الولادةفيالكيفية"أماإلالهة"ةكثرةضلاليزولالإلمح!

الأقانيمامنكلاإنأيضأ"ونقول"،مدركةغيرفتظلوالانبثاق

".الآلهةمنوجمهرةكثرةنصبهـإلى3لئا،الاخرفيهوالئلاثة

.النيقاويالإيماندستورالدمشاتييوحنافسرالطريقةبهذه

عليهلمحماالأساسيةالمحطةهوجاالنيقاوالإيماندستورإن

الثلاثة.والأقانيمالتثليثأمرفيالمسيححةالعقيدة

م323العاممنأيارمايو/02فيالمنعقدنيقيةمجمعكان

وكان،وبموضوعهالتمثيلفيبثموليتهمهممسكونيمجيمأول

ومالتنضرالذيالثانيقسطنطينالأمبراطورمنبدعوةانعقاده

فيللابمساوغيرالمسيحأنمناريوسقالهمارفضإلى

318حضرهوقدمواجهتها،تجببدعةذلكوأنالجوهر،

ماصدرمداولاتوبعد،والشمامسةالقساوسةمنوعددأسقفا

هي:وصيغته،النيقاويالإيماندستورباسمعرف
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،والأرضالسماءخالق،الكلضابطاب،احدوبإله"نؤمن

اللهابن،المسيحيسوعواحدوبرب،ئرىلاومايركماماكل

مننور،إلهمنإله.الدهورقبلالابمنالمولودالوحيد،

الابمعواحد،مخلوقغيرمولود،حقإلهمنحقإله،نور

نحنأجلنامنالذيماشيء،كلكانبهالذيالجوهرطفي

الروحمنوتجتمد،السماءمننزل،خلاصناأجلومن،البشر

علىعتاوصلبإنسانا،وصارالعذراء،مريمومن،القدس

كما،اثالثااليومفيوقام،وقبروتأشم،البنطيبيا،ط!عهد

وأيضا،الربيمينعنوجلس،السماءإلىوصعد،الكتبفي

لملكه،فناءولا،والأموأتالأحياءليدينعظيمبمجديأتي

الابمنالمنبثق،المحيياصباالقدلمر،بالروحونؤمن

الناطقوممجد،لهمسجود،الابنوالابمعهوالذي،والابن

ونعترف،رسولية،جامعة،مقدسةاحدةووبكنيسةبالأنبياء،

الموتى،قيامةونترجىالخطايا،لمغانرةواحدةبمعمودية

القدسالروحالأرثوذكس)عند"أمين،الاتىاسدهرافيوالحياة

فقط(.ألابمنالمنبخق

تساءلوا:فثمدلوريمر،جونقالفكما،الأريوسيونأما

وأعطثم!أوجاعإذاكاملاإلهايكونأنللمسيحيمكن"كيف

الإنسانيةهذه.؟موتهلتوقعواهتزلعازر!برعندبكىأوتعب

وهكذاالمسيحصلاحقدرمنوحطتأنقصتطرأيهمفي

1(.الابللهمساوغيرجعلته
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بل،المسيحالسيدطبيعةحولالجدليحسملمنيق!يةومجمع

نسطوريوس!تعاليملشجبأفسسمجمعم431عامبعدهكان

شخصأ،سخصينالواقعفيكانيسوعإن.قالالذي(م54)تا

اللهكلمةهووالأولمريملدتهوفالثاني،بشريأوشخصاإلهيا

.العقيدةهذهعلىثوليكالكاالكلدانيزالولا،الأزلية

وخلقيدونيا،مtotالعامفيخلقيدونيامجمعكانوبعده

تعاليملنبذالمجمعوانعقدتركيا،فيكوي""قاضياليومهي

بلبشريةطبيعةلهوليسواحدأقنومالمسيحبأنالقائلأوطيخا

مجمعرفضوقد،بالمونوفيزيينأتباعهوعرف،إلهيةطبيهة

الإيماندستورفيجاءماوأقرأوطيخاقإلهماخلقيدونيا

الأرثوذوكسالسريانيزالولا،بدعةمقولاتهواعتبر،النيقاوي

أوطيخا.بهجاءبماالمؤمنينمن

مافاهيمحيةبقيتالجقاويالإيماندستورإقرإررغم،إذن

وأتباعهاكنائسهالهاحيثهذايومناحتىمسيحيةأخرىعقدية

..وحضورها

الجديدالعهد

منويتكون،مسيحيأالمعتمدالمقدسالكتابمنالقسمهو

الرسائلإليهامضافا،تسمىكما،القانونيةالأربعةالأناجيل

72منمكونأالجديدالعهديكونوبذلك،رسالة23وعددها

سفرأ.
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القرنمعوالك!نيسة"،السارة"البشرلىتعنيإنجيلوكلمة

هي.قانونيةأنهاعلىأناجيكأربعةقبلتالميلاديالثاني

إنجيلهوكتبعشر،الإثنيأحدهومتى.متىإنجيل-ا

تاريخفيالمواقفوتختلف،الموضوعاتحسبمرتبأ

الأولالقرنأربعيناتفيدؤنإنهيقولمافمنها،تدوينه

م،و.7م06سنةبينماتدوينهتماقدأنهوالغالبيةللميلاد؟

إصحاحا.28منوهو،لوقاوإنجيلمرقسرإنجيلومثله

وهو،متىبعدالأناجيلترتيبفيالثاني.مرقسإنجيل-2

بواسطةالمسيحإلىتعزفومرقس،الأربعةالأناجيلأقصر

وبرنأبابولسمعالتبشيرمارسوقد،حياتهاضفيبطرس

إصحاحأ.16منوهو،نسيبه

رحلتهفيرافقهوقد،بولسصديقلوقالوقا:إنجيل3-

،يهوديأصلمنوليسأنطاكيةفيمولودولوقا،فيلجبيإلى

ويظهرنيةاليوقبالثقافةملمأكانلوقاأنويبدو،الثالثوإنجيله

إصحاحأ.42منوهو،صياغتهمنذلك

فيصيدابيتمن،زيديبنيوحنايوحنا:إنجيل4-

آسيافيبإنجيلهنادىوقد،عشرالإثنيالتلامذةمن،الجليكا

لاهوتعنصاحبهتحدثالذيالإنجيلوهو،الصغرى

وقدإصحاحا،21منوهو.الإلهيالمسيحوسر،المسيح

.للميلادالأولالقرنأواخرفيكتابتهتمت

فيي:الرسائلأما
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إصحاحا.28:الرسلأعمال

إصحاحا.61:روميةأهلإلىبول!رسالة

إصحاحا.61:كورنثوسأهكإلىالأولىبولسريمالة

إصحاحا."1:كورنثوسأهلإلىالثانيةبولسرسالة

.إصحاحات6:غلاطيةأهلإلىبولسرسالة

.إصحاحات6:أفسساهلإلىبولسرسالة-

.إصحاحات4:فيليبيأهلإلىبول!رسالة-

.إصحاحات4:كولوسىأهلإلىبول!رسالة-

.إصحاحات5!تسالونيكيأهلإلىالأولىبولسرسالة-

.إصحاحات3:تسالونيكيأهلإلىالئانيةبول!رسالة-

.إصحاحات06تيموثاوسأهلإلىالأولىبولسرسالة-

.إصحاحات4:تيموثاوصأهلإلىالثانيةبولررصالة-

.إصحاحات3:تيطسأهلإلىبولررسالة-

واحد.إصحاحا:فليمونأهلإلىبول!رصالة-

إصحاحأ.13:العبرالينإلىبول!رسالة-

.إصحاحات5:يعقوبرسالة-

.إصحاحاتد.الأولىبطرسرسالة-

.إصحاحات3:الثانيةبطرسر!الة-

.إصحاحات5:الأولىيوحنارسالة-

واحد.إصحاحا:الثانيةيوحنارسالة-

واحد.إصحاح01الثالثةيوحنارسالة-

وأحد.إصحاحأ:يهوذأرسالة-

إصحاحا.22:يوحنارؤيا-
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أكثروالثانيالأولالاترنينفيالموجودةالأسفاركانتلقد

الوقت،معموقفهابلورتالكنيسةولكنبكثير،ذلكمن

الجديد.العهدباسموجمعت،فقطالأسفاراهذهعلىواستقرت

حتىاسمهيحملجودموسفريزاللاالذجما،برناباوإنجيل

هذاأنإلىالدراساتوتثمير،الكنيسةبهتعترفلا،هذايومنا

علىالعثورتثمأنإلىللميا،د،الخامس!القرنمعفقدالسافر

ملكمستشارحصيمر،عثرعندما،م9017سنةمنهنسخة

وبهامشهابالإيطاليةمكتوبةالإنجيلهذامننسخةعلى،سيابرو

العربية.اللغةباتعليقات

القرآنبينفارقاثمةأذإدالمسيحيونا!لماءاذهبوقد

عنتحدثوقدالجديد،العهدفيهوا!قدساوالكتابالكريم

إلى"مدخلةكتابهفياليسوعيميشالطتوماسإلابذلك

بلغةنقلهواحد،كتاب"فالقران.أ!قاوقد.(1المسيحيةالعميدة

وعلىعاما،22استمرتالمى!%مم!حقبةخلالرجلواحدة

أتانتكتابا)63(73منمجموعةاصممدسافالكتابذلكعكسر

أستة".005دامتزمية!رةطوالمختلانةبلغاتجمعتأو

الكتابأسفارأنالمسيحيون"يعتقد:توماسالآبويكمل

فإنهموعليهالب!ر،منمؤلنكينبواسطةاللهكتبهاالمقدس

..ب!ريا.ومؤلافاإلهيامؤلفأالممدسةللأسفاربأنيقولون

الكتصأملىاللهبأنيقولونلا،لإجمالاجهوعلىوالمسيحيون

عنيعبرأنلهأتاحإنهبلالبشرجمما،المؤافعلىالمقدسة
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وأسلوبهالخاصةالأدبيةوفنونهالخاصةبطرقهالإلهيةالرسالة

".الشخصي

الكريمالقرآنهيرسالةوجودعلىفيهالأمريقومفالإسلام

نظرةأمااامجيهم،محمدهوورسول،تعالىاللهمنبهموحى

وهم.ذلكخلافعلىفهي،المقدسالكتابإلىالمسيحيين

...إنسانفيبل،كتابفيالأكملاللهوحييتئملمأنهيرون

أبعدهوماإلىدومايشيرالمقدسالكتابأنيرونفهموعليه

اللهيقولهوبمابالمسيحإيمانناتنشئةدومأيبغيوأنه،منه

أناسأكانواالجديدالعهدكتبواوالذين،وفيهبواسطتهللبشرية

ففياخروبمعنى".ليسوعاختبارهممعنىيبلغواأنحاولوا

والأناجيل،والرسولالرسالةهوالسلامعليهالمسيحالمسيحية

منكاتبكليعرفهأناستطاعماهيالجديدالعهدوأسفار

اخلافالمسيحيةعلماءيبزروبهذا،السلامعليهالمسيح

مقاربةأردناوإذ!مضامينها،بعضفيوالرسائلالأناجيل

موقعفيالجديدالعهديكونوالإسلامالمسيحيةبينالمفهوم

المسلمين.عندللقرآنالتفاسير

فيه:يقولتوماسللأببقولالموضوعحولالحديثنختم

الإنجيل.هوكتاباحمليسوعأنالبتةيذعونلاالمسيحيين!إن

فيالقرإنمحمدنقلمانحوعلىوحيأينقللمرأيهمفيفيسوع

تجشدهونفسهيسوعبأنالمسيحيونيعضقدبل،المسلمينرأي

ونتيجة،الرسالةهوإنهبل،رسالةيحملولا،لليشريةإدنهوحي
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."تلاميذهأحدعلىأملاهأوبيدهيسوعخطهإنجيلأنبتغيلالذلك

المشحيةوالمذاهبالكنائس

والمذاهبالكنائسأبرزعنالحديثالبحثسيلتزم

حئة،تعدلملأنهاالقديمةالكنائسإلىيعودولن،المعاصرة

الانتشار.وواسعكبيرب!ككالأقلعلىالآنأتباعلهاوليس

الان!ثقاقأنإلىالإشارةتجدرالكنائسهذهعنالحديثوقبل

،ام554سنةحصلالذيذلكهوالكنيسةتاريخفيالأكبر

الكنيسةبمقابلروماومركزهاالكاثوليكيةالك!نيسةقامتحيث

)أسطمبولالقسطنطينية،مركزهاأو،وعاصمتهاالأرثوذوكسية

.(اليوم

الروحبانبثاقيتعلقعقديأمرالان!فاقعواملومن

بينما،الآبمنينبثقالقدسالروحالأرثوذوكسيةففي،القدس

وإلابن.الابمنينبثقالكاثوليكيةفي

هي:الكتائسوأبرز

الكنيسةأوالجامعةالكنيسةأى:الكاثوليكيةالكنيسة-ا

ويعودبإيطاليا،رومافيالفاتيكانالرئيسيمركزها،الغربية

.لصخرةاويلقب،عشرثنيلإ!يينرالحواأحد،بطرسإلىسيسهاتأ

وهو،الكرادلةقبلمنالمنتخبالباباهورأسالكنيسةلهذه

مختلففيحاسمةوقراراته،المسيحخليفةالكائوليكيةبمفهوم

معظمهمالكنيسةهذهوأتباع،المناقشةتقبللاوإرادته،الشؤون

إسبانيا،،إيطاليا:انتشارهممواقعأبرزومن،اللاتشيالغربفي
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ويقارب،القاراتسائرفيوتنتشرالبرتغالبلجيكا،فرنسا،

نسمة.المليارالعالمفيأتباعهاعدد

وأ،"الرأي"المستقيمكنيسةأي.الأرثوذوكسيةالكنيسة-2

عاصيتهاباتتأم540عامالانشقاقبعد.الشرقيةالكنيسة

أسطمبولبطريركيزالولا(،اليوم)أسطمبولالقسطنطينية

فيالأرثوذوكسيةالكني!حةوأتباع.المسكونيالبطريركيسمى

الشيوعيةوقبل،الشرقيةوأوروباوالبلقانواليونانالغربيةالبلاد

وضمن،الكنيسةهذهمسارفيمهمأدوراالقيصريةروسيالعبت

القبطيةالكنيسةأساسيبشكلال!رقيةالأرثوذوكسيةالكنيسة

والسريانية.والأرمنية

الذيمرق!إلىتأسيسهايعودكنيسة.القبطيةالكنيسة3-

الكنيسةأنكمافيها،وقبرهاسمهتحمكالقاهرةفيكنيسةتقوم

الإسكندريةكنيسةولسمى،المرقسيةالكرأزة.تسمىالقبطيهة

وإن،أرثوذوكسيةشرقيةكنيسةوتعد.الكنيسةكرسيمركزحيث

إلىتحولقدأوروبا،معالتواصلوبعد،الأقباطبعضكان

خلقيدونيامجمعبعدتأسستوقد.البروتستأنتيةأوالكاتوليكيط

الأرثوذوكسية،الكنائسأقدمتعدلذلك،م431العامفي

.1("باباويترأسها

بالقولالقبطةالكنيسةمعتلتقى:السريانيةالكنيسة-4

مجمعبعدكذلككانتونشأتها،للمسيحالواحدةبالطبيعة

فيوأتباعها،شرقيةكنيسةتعدوهي،م451عامخلقيدونيا
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اتبعأوروبامعالشواصلوبعد،وتركياوالهندالعربيالمشرق

روما،فيئالبابايتبعودناليوموهم،الكاثوليكيةأتباعهامنقسم

واخردمشقفيكرسيلهمأرثوذوكسسريادفهمالأملأما

بطريركمنهاككعلىالهندفي

عامفيالثانيورطانالملكاعلن.الأرمنيةالكنيسة-5

غريغوريوسوانتخب،لأرمينجةرسمياديناالمسيحيةم؟3أ

معتلتقيأرتوذوكسيةشرقيةكنيسةوهي،الكنيسةلهذهيركابو

للمسيح،الواحدةبالطبيعةبالقوا!والسريانيةالشبطيةالكنيستين

الكاثوليك،الأرمنكميسةوتوجد،الكاثوليكيةإليهادخلتوقد

الكنيسةأحيانأوتسمى،الأرثوذوكسمنالأرمنغالبيةكانوإن

فيالأرمنأصابالذيبعد.لهابطريركلأولنسبةالغريغورية

قسماضطر،العشرينالترنآوائ!تفيالأولىالعالييةالحرب

الآنيقومحيثلبنانإلىخصوصأالهجرةإلئالأكأمنمنكبير

والكاثوليكي.الأرثوذوكسيابفرعيهاالآرمنكخيسةمركز

الكاثوليكيةفيكبيرإن!قصاقحصل.البروتستانتيةالكنيسة-6

-ام)955كالفنحناقادهروباأوفيعشرالسادسالقرنفي

قامتوالبروتستانتية.(6451-م1)483لوثرومارتن(6401`

الدين،لرجالالكهنوثيةأوالإ!ليريكيةالسلطةرفضقاعدةعلى

ونادت،الغفرانصكوكبيعومسألةالتفتيشمحاكموقاومت

معالقديمبالعهدأخذتولذلك،الناموسأهلإلىبالعودة

إنجيلي،يدعىأنيجبمنهمالمتشددوالفريقالجديد،العهد
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التيوالمجالس.بريطانيافيأساسهاالتيالأنغليكانيةهومنهم

وينكرون،وإكل!يريكيهعلمانيةهيالمذهبهذاعملتدير

لقبفقطويعتمدون،الكنائسسائرفيالمعتمدةالدينيةالرتب

الكاثوليكوسطأوروبافيتنتشر.الدينيبالشأنللمعني""قس

خصوصا.والشماليةعموماأمريكاوفي

مسيحيةومصطلحاتطقوس

العباراتيعرفأنمنلهبذلاللمسيحيةالدإرسإن

تشكلالتيالمصطلحاتبعضعنديقفأنئتمومن،وطقوسها

التالية:الأمورعندسنتوقفالغايةولهذه،فيهاالأساسات

والتقربتحالىاللهإلىلاتجاهاعلىالإنسانفطر:الصلاة-ا

المسيحيهفيالصلاةعنتحدثالمفهوموبهذا،سبحانهإليه

المؤمن،وجدانوليدةفالصلاة"،المقدسالكتاب"قاموس

وعونه.ونعمتهبركاتهطلبأجلمنوهي

،لوحدهالفرديؤديهاأوجماعيةتؤدىالمسيحيةفيوالصلاة

لاجلوتكون،مكانأيأوالبيتأوالكنيسةفيتقدموقد

نفسه.المصليلأجلتكونكماالاخرين

نفسياإليهيحتاجماالمصلييطلبأنالصلاةفيويجوز

بأنالدعاءيبدأأنعلىاليوميالخبزيطلبأنولهوجسديأ،

منممعددةأوقاتفيتكونوالصلاة.أولااللهملكوتيطلب

صلاةتكونكمامثلا،الطعامتناولعندللشكروتكونالنهار،
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مناسبة،فلكلوهكذاالجناز،صلاةهيالأمواتأجلمن

.صلاة،محزنةأومفرحة

ثلاثةإلىتنقسم،الأبرزوهى،المسيحيةالربانيةوالصلاة

:أقسام

فيالذي"أبانا:هيمخصوصةنصوصولهالدعاء:أ-

مشيئتك،لتكن،ملكوتكليأت،اسمكليتقدس،السموات

يومنا،كفافخبزناأعطنا،الأرضعلىكذلك،السماءفيكما

فيتدخلناولا.إليماأخطألمننغفرنحنكما،ذنوبنالناواغفر

الشر(1.مننجنالكن،تجربة

،وبتوازننوعينإلىتنتيسمأنوالمعتمد:الطلبات-ب

الاخرونصفها،ومشيئتهاللهبملكوتمختصةنصفهافتكون

نأيصحولا،والمعنويةالماديةالإنسانبحاجاتتتعلقطلبات

.طلباتلستفيتكونمنهاوالمعتدلة،كثيرةتكون

لكلأنفيها:ويقال،الصلاةهذهخاتمةالتمجيد:-ب

أمين..الأبدإلىوالمجدوالقوةالملك

تعبيروهي،اليؤمنينكلعندموجودةفريضة.الصوم-2

والشرابالطعامعنبالامتناعذلكويكون،دلهالطاعةعن

وكل،الطعاممنلونعنامتناعذلكيرافقوقد،اللذائذوسائر

يكونالمسيحيةفيفالصوم.الصومغيرفيمحللأيكونذلك

الحيوانية.المشتاتاتوسائراللحومأكلعنالامتناعفيه

ومدتهالفصحيسبقالذيهوالمسيحيةفيالبهيرالصوم
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منوالشربالأكلعنالصائميمتنعيومككولمحي،أسابيعسبعة

الثرقيةوالكناض.ظهرأعثرةالثانيةالساعةإلىالليلمنتصف

أما،الحيوانيةوالمشتقاتاللحومعنالامتناععلىتشدد

فيليومينذلكتطلبفإنهاالغربيالطق!رتعتمدالتيالكناض

الكبيهر،الصومإلىإضافة،وهناك.مختلفةبصيغأوالأسبوع

وصوم،يوما54ومدتهالميلادصومهيتطوعيةصوممواسم

41مدتهوأوسطهحتى)أغسط!س(ابأولمنالعذراءالسيدة

فىيومينصومومنهاةوشخصيةتطوعيةصياماتإلىيوما،

والجمعة.الأربعاءهماالأسبوع

المرءيصبحبهامسيحيةفريضة:المعموديةأوالتعميد،-3

الكنا-!وكانتاخنصير.ااسمعليهايطلقلذلكمسيحيآ،

الكنائسفيحاليألكن،البلوغقبلالشخصتعضدلاقديمأ

يتعهدلهعرأبوجودشرطمعالصغيريعمدوالشرقيةالغربية

بالماءالمعمديغطسالشرقيينعند.المسيحيةعلىبتنشئته

الجبهة.علىالماءبرشفيكتفىسواهمعندأما،مراتثلاث

ويأمرمتىإنجيلفيجاءبماالتزامأ،الكاهنلهيقوموالعماد

دفع:قائلأكلمهمويسوعافتقدم1.متىإنجيل!يورد،بذلك

وتلمذوافاذهبوا،الأرضوعلىالسماءفيسلطانككإليئ

،القدسوالروحوالابنالآبباسموعفدوهمالأممجميع

1(.بهأوصيتكمماجميعيحفظواأنوعلموهم

"سر:عنوانوتحتعقائدها"في"المس!يحيةكتابفيورد

AAhttp://kotob.has.it



يسوعسرإلىننضمبالمعمودية"لأننأ:يليما"المعمودية

نموتأنكمسيحيينعلينا،وقيامتهموتهإلى،الفصحيئالمسيح

الحياةأساسهيفالمعموديةثمو!!،لتهونحياالخطيئةعن

".المسيحيالموتأساسأيضأهيكما،كلهاالمسيحية

غيرشخصبالتعميديقومأنيستطيعالاستثنائيةالحالاتفي

كاهن.

مقدسة،حقيقة،المسيحيبالمفهومالسر،:الأسرار-4

معينة،طقوسودرافقهللإنساناللهيهبهاالتيالنعمهفعلوهو

معنىوفيهاالكنيسةإلىلا،نضمامجوهريمقياسوالاسرار

بينماتحذد،لمالأرثوذوكسيةالكنيسةوالأسراهـعندالخلاصر،

هي:سبعةالغربيةالكنيسةجعلتها

الكنيسة،فيالإنسانيدخلالذيوهو:المعموديةسرأ-

التنصير.سضيلذلك

المعموديةسرتقويةإطارفيعملهوو:التثبيتسر-ب

ابالتثبيت1عقائدها(10صي"المسيحيةكتابوحمبوإكمالها،

يسوعكاملةمشاركة،الميسوحونأقيالمسيحيوذ،يشارك

".والكهنوتيالملكيسلطانهفيالمسيح

إلىوالعودةالمغفرةطلبعلىوياقوم.التوبةسرب-

علىتكونوالتوبة،التائبارتكبهاأخطاءبعدالكنيسةتعاليم

أهمل،أوارتكبعماالندأمة،الذنب"إدراك:التاليالشكل

."الحياةلتغييرالاستعداد،بالذنبالإقرار
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العشاءفيتمتالتيبالذبيحةالاحتفال:الأفخارستياسر-د

المؤمنيناللهوهبمأعلىوالتسبمحالشكرصلاةوهي،الأخير

فيوالحياةالخلاصأنهاتعنيهومما،والخلاصالخلقفي

.وتمجيدهألثهعبادة

وفي،والسلوكبالعلمتأهللمنويمنح:الكهنوتسرهـ-

يسوعوظيافةفيخاصأاشتراكايهبالكهنوتسرإن":المسيحية

والوسيط،والأوحدالوحيدالأعظمالكاهنهوفسموع،المسيح

اممهنوتاسرينالمنيؤهلبذلك...والناساللهبينالوحيد

.11رسالتهيتمملأن

المرضىعيادةوأجبمنتنطلق.المرضىمسحةسرو-

المريفرجانبإلىيدعونالذين"هموالكهنة،بهموالاعتناء

لاالمريضأنعلىفيدلوالمسحةاليدووضعبالصلاةللقيام

.شديدأ"أرتباطأبالكنيسةيرتبطبل،الجماعةعنيعزل

اتماموإن،الزوجيالحبتقديسوهو:الزواجسرز-

أتمنوالزواج،إلهيةلإرادةإنفاذهيإنماالزوجينبينالعلاقة

يوصفو.البشريالمجتمعنواةالأسرةلأنالبئريةخيرات

المسيحبينالعهدصورةأنهعلىوالمرأةالرجلبينالعهد

الإعلانمراتثلاثيطلبالكنسيالزواجرتبةوفي.والكنيسة

الزواجأنذلكوفي،العروسينقبلمنوالرضىالموافقةعن

)الإنجاب(وبالخصببالوحدةالرضىعلىيقومالصحيح

الزوجية.وبالأمانة
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فيالصليبويعذوالفداء،الخلاصررمز:الصليب5-

إلىيرمزإنهخصائصها،وجوهمنووجهالمسيحيةأساس

كانبهفالمسيح،البشريةالخطاياعنالتكفيركانوبهاالالام

للبشر.الفادي

التضحيةبفعلوارتباطهالصليبموقععنيعترنشيدوهناك

ينص:

أوجاعنا.واحتملالامناهوحمل"لقد

آثامنا.بسب!وسحقمعاصينابسببطعن

شفينا.وبجرحه،سلامناأجلمنالعفاببهنزل

".العصاةفيوشفع،الكثيرينخطاياحملوهو

يبذلأنهذا،منأعظمحب"ليس:يوحناإنجلفيوكما

.1(أحبائهلأجلنفسهإنسان

نأصادقمسيحيكلواجبالمسيحيةالعقيدةفيوبات

يستعدبأنيكونوهذأ،الجلجلةدربعلىللانداءجاهزايكون

قدوتهوالعذابالموتلتلقييستعدأنأي،صليبهلحمل

".المسيحيةعلامةهيالصليبعلامةأصبحتالذا1،المسيح

الأبرزالمظسبةهو:السنويالفصحأوالربانيالعشاء-6

الفصحفمعالفداء،مناسبةلأنهالمسيحجةفيالرئيسةوالمحطة

البشر.خطاياعنالتكفيرأجلمنودمألحمأالجسدتقديمتتم

يشيرفالخبز.والنبيذالخبزمنقليليستعملالربانيالعشاءفي
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نفسهوالع!اء،المسفوكالدمإلىوالنبيذ،المكسورالجسدإلى

إلىكذلكيشيروالانصح،للمسيحالثانيالمجيءإلىي!ير

الدنيا.الحياةبعدالإنساننحوهايسيرالتيالسماويةالمائدة

بماآمنمنعبورإلىتشيروكأنها،العبورتعنيئفصحوكلمة

العشاءوفي.السعيدةالاخرةإلىبواسطتهيعبر،المسيحبهجاء

ورد،الدنيامنالرحيكلح!%جاءتقدبأنهتلاميذهالمسيهحأبلغ

أتتقدبأنيعلميسوعكانألافصحعيد"قبل:يوحناإنجيلفي

مرق!س.إنجيلوفي".أبيهإلىالعالمهذاعنانتقالهساعة

.وقالوناولهمكسرهثم،وباركهخبزاأخذ،يأكلونهما)وبينما

فثربواوناولهموشكركأساأخذثم،جسديهوهذاخذوأ،

أجل!نيراقالعهد،دم،دميهوهذا.لهموقالكلهممنها

-الناسر"جماعة

معيبدأ،الالامأسبوعيسمىالافصحيسبقالذيالأسبوعإن

وفيهاالحزينةفالجمعة،الأسرارخميسريكونثمالسعانينأحد

/الأحدالسبتليلمنتصفوفي،المسيحدفنرتبةهوطقس

القبر.منالمسيحقيامةإلىإشارةالك!نائسأجراستدق

كما،الحياةإلىالموتمنالانتقالعيد"هومسيحيأالفصح

مرالمسيحقيامةعيدوهوالعيد،صلواتمنكثيرفييرد

للعدوالحتمجةالعبوديةمنالعبورحصكبهالذيالموت

تعرفلاالتيالحياةهيالتيالحريةإلى،الموت،للإنسان

."بالمسيحبالإيماننهاية
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والإسلامالمسيحية

حوارهناكيكونأنتفرضوالمجتمعيةالدينيةاضرورةاإن

أجكمنمنهاجاوالسماحةالحكمةيتخذالصعد،مختلفعلى

التيالقيمقاعدةعلىالتلاقييكونوأن،كريملعيشالتأسيس

مفاسدمرالأيامهذهلإنسانوقايةالسماء،رسالاتلهادعت

.وتعدياتوظلموتحدياتورذائك

التيالعداوةإلىالمؤمنينعرفقدالقرانيالنصكانوإذا

عذوةالناسأشدلتجدن):تعالىقولهفيلسوإهميهوديكتها

فينفسهالتوجيهنجدفإنناالمائدة/82(،أ!أئيهوءامنواللاين

ومن.العنصريينهؤلاءوأذىعدوانيةمنعانتالتيالمسيحية

نيقيةمجمعبعدقسطنطينبعثهارسالةنصمننذكرالبابهذا

وقد،الفصحعيدوموضوعهاةيحضروهلملمنم325عام

هذأفيوخاصة،الإطا،قعلىيساسبلا"إنه:يليمافيهاورد

اليهودحسابأوتقليدنخبعأنالأعياد،كلمنالأقدسالعيد

الجرائمبأعظمأيلإيهموغمسواوعقولهمقلوبهمعمتالذين

فإناليهود،بهنثاركمالنايكونلاأنيجبلذلك.،.فظاعة

الشريعة،علىانطباقأوأشدأقومأسلوبعلىقائمةعبادتنا

الأخوةأيهاننانصلالأسلوبهذااتخاذعلىكلنانتفقإذوهكذا

.اليهود"معممقوتاشتراكأيعنالأحباء

المسلمينعندفأساسهاوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقةأما

ءأمنوألفذينفوذأقربهصولتجدت):تعالىقولهفيوردما
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ورقباناقشيسبمئهصبأنلثذلفحرى،ناقالوأائذيف

الشعورذلكوأساسها82،،المائدة/مهـأيستتبرونلاوأفهؤ

برزوقد،والمشركينالوثنيينمواجهةفيالمؤمنينجبهةبوحدة

نأإلىالمسلمونفحزن،الرومعلىالفرلستغلبيومذلك

ففرحواللرومجديدمنسحكونالغلبةبأنالإلهيالبلاغجاءهم

أدتمافىبزالرو!غلبت):الرومسورةفيتعالىألثهقاللقد،بذلك

لأمرادئهسنب%بفحفى!سيغلبولتغلبه!بعدكتوهمالازض

.(2-4/الرومأاتمؤضمنو!ش!!يمغويؤلمجغبمدومنقتلمن

حيثالحبشةإلىكانتالنبوةعهدفيللصحابةالأولىوالهجرة

خرجتمالو:لمج!رولمجهاللهرسوللهموقال،النجاسيهومسيحيالحاكم

يمكنوكان.أحد(عندهئظلملاملكابهافإن،الحبشةارضإلى

ولكن،نائيةمنطقةإلىقريشمشركيأذىمنالصحابةيافرأن

الكريم.القرإنعليهانصالتيالمودةيؤكدجإءالإجراءهذا

بينلعلاقاتتؤسسكثيرةنبويةأحاديثوردتوقد

الحديثمهاالكريمللعيشتحقيقأوالمسلعينالمسيحيين

ذمةلهمفإنخيرأبالقبطفاسعو!وامصرافتتحتم)إذاةالشريف

تقوموالعلاقة(منهمإسماعيلأم)وكانت:روايةوفي،ورحما(

!دقيإكتحالؤاانكنبيأهل)قل:الكريمةالآيةأساسعلى

.64،/عمرانآلأ!اللهلاالغبدالاوبئسبهؤبيننامسوا

منمناخاأنيجدالعلاقاتومسارالتاريخالمتابعراجعوإذا

256،/القرةأ!الذيتفىأءاهلا)لمحاعدةعلىيقومالذيالتسامح
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مسيحيونمؤرخونبذلكأقروقد،المراحلأغلبسادالذيهو

العلاقةهذهعنويرتيموثيئقالهمانذكرالقبيلهذاومن.كثيرون

:"الأرثوذوكسية"الكنيسةكتابهفيجاءفقد،القسطنطينيةفتحبعد

الخاضعينالمسيحيينعاملو!حيثالأمورسهلواالأترإك"إن

عشرالخاصالقرنمسلمووكان،حسنةشبهمعامدةلسلطتهم

فيماالغربيونالمسيحيونكانمماالمسيحيةتجاهتسامحاأكثر

للإسلاموبالشبة،عشرالسابعالقرنوفيالإصلاحعصرفيبينهم

.نبيأ"المسيحويسوعمقدساكتاباالمقدسالكتابيعتبر

،لعلاقاتامسارعبرصدرتمواقفنفإللمسيحيينبالنسبةأما

الكريم،للعيشتأسيسأوالحوارللانفتاحكذلكلستجيبوكانصت

عليهبألمسيحيكونالخلاصأنالمسيحيةلهـوممنكانوإذا

صدورمنيمنعلمهذاأنإلا،بعدهلرسلضرورةلاوأنه،السلام

نظروجهةمنتتناقضولاوالإيجابيةبالموضوعيةشسممواقف

الأبونشرهحققهالذيالنصذلكمن،المسيحيةمعمسيحيه

علىجوابا،الجاثليقطيموتاوسصاغهوالضص،خليلسمير

النصهذافيجاءومما،المهديالعباسيللخليفةسؤال

محمد؟عنتقولط"ماذا:ليقال،حكمةالمملوء،الحليمزوملكنا

الناطقين،جميعمنالمدحيستحقمحمدأإن:قائلافجاوبته

الله.ومحثيالأنبياءطريقفيسلوكهلأجلوذلك

عنعلمومحمدالنهوحدانيةعنعقموأقدالأنبياءسائرلأن

ذلك.

59http://kotob.has.it



.الأنبياءطريقفيسلكأيضاهو،فإذا

.والسيئاتالثرعنالناسأبعدواالأنبياءجميعأنكماثم

ملتهبنيأبعدمحمدهكذا،والافضيلةالصلاحإلىوجذبوهم

ال!ر.عن

فيسلكقدأيضأهو،فإذأ،والفضائلالصلاحإلىوجذبهم

.الأنبياء"طريق

طيموثاوسويختم،جم!بيهمحمدفضائلذكرفيالنصويكمل

قائلا:

عننقولهمااللهمحبيوجميعأنا،ذلكومثل"فذلك

المظفر".الملكأيها،محمد

الافاتيكانيالمجمعموقفإنهعهد،قريبموقفإلىوننتقك

يلي:ماويتضمن،م6591العامفيصدرالذقيالثاني

يعبدونالذينالمسلمينإلىبتقدير-أيضأ-الكنيسةأوتنظر

السماءخلقالذيالقديرالرحمن،القيومالحيئالواحد،الله

التسليمإلىنفوسمبكليسعونإنهم.الناسوكقم،والآرض

يفخرالذيإبراهيمدئهسقمكما،مقاصدهخفيتوإناللهبأحكام

يعترفونلاكونهمعلى،وإنهم.إليهبالانتسابالإسلاميالدين

مبتهلين،مريمالعذراءأمهويكرمون،نبيايكرمونه،إلهابيسوع

اللهيجازيالذيالدينيومينتظرونإنهمثم،بإيمانأحياناإليه

يقذرونهذاأجلمنأحياء،يبعثونمابعدالناسجميعفيه
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خصوصأ.،والصوموالصدقةلصلاةبااللهويعبدون،بيةلأفىاالحياة

المنازعاتمنكثير،الزمنغضونفي،وقعقدكانولئن

يحرضهمالمجمعفإن،والمسلمينالمسيحيينبينوالعداوات

سبيلفيصادقيباجتهادوالعمل،الماضينسيانعلىجميعا

جميعأجلمن،معأكلهمويعززوأيحمواوأن،بينهممافيالتفاهم

.1(والحريةلسلاموا،لروحيةالقيموا،لاجتماعيةالعدالةا،لناسا

وحدةأجلمنضروريةلعلاقاتيؤسسالطرحهذ!إن

،ومسيحيونمسلمونفيهايكونمناطقفيكريموعيشوطنحة

وإنسانيةالعدلتحققالتيالقيمعلىالالتقاءأنإلىوالإشارة

مهمة.إشارةالإنسان

الإرشادحواهاودعواثنصوصنفسهالسياقفيجاءوقد

فيلبنانزاريومالثانيبولسيوحناالباباأعلنهالذيالرسولي

هذهمن"؟للبنانجديد"رجاء.وعنوانهام،799العام

يلي.ماالنصوص

فيوالمسلميهنالمسيحيينبينالتعأونتكثيفمنخاصةبدالا1

،العامالصالحأجلمنأي،التجردبروح،الممكنةالمجالاتكل

مصلحةأجلمنأو،معئنينآش!ضاصمصلحةأجلمنولي!

والسلطةالنفوذمنمزيدعلىبالحصولأملاأو،خاصةطائفة

بينحواراالمسيحي-الإسلاميالحوارليس...المجتمعفي

بينمعاالعيشتشجيعإلىأولا،،يهدففهو،فقطمثقفين

."منهبذلاوالتعاونألانغشاحمنروحفي،ومسلمينمسيحيين
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،لبنانمسيحييإلىبالنسبة،أشددأنبوديز:آخرنصوفي

العربيالعالممعالتضأمنيةعلاقاتهمعلىالمحافظةضرورةعلى

العربية،الثقافةإلىانضوائهماعتبارإلىوأدعوهموتوطيدها،

هم،يقيموالكيمميزا،موقعأ،كبيراإسهامأفيهاأسهمواالتي

.11المسلمينمعوعميقاصادقاحوارأالعربيةالبلدانمسيحييوسائر

يهيئءوحدهالوطنيوالانتماءللحوارالفهمهذامثلإن

لهاالتعصبيؤديالتيالطائفيةويعالج،سليمةلعلاقأتالمناخ

أحد.مصلحةفيذلكوليس،والانقسامالفرقةإلىواعتمادها

قالالذيكوربونجانللدكتورالبابهذافيالخاتمةأترك

ماالطائفيةمعالجةحول(1،العربيالمشرق"كنيسةكتأبهفي

الثلاثةالعناصرتتعاونأنشرط،ومتنوعممكنوالعلاج9:يلي

ففي.والدولالإسلامةوالجماعاتالكنائسأعني،المعنية

ترميوتربية،بكاملهاسياسةإنماءيجبالقوميالاختيارمحور

الفكرتياراتوتعدد،المختلطةوالتربية،الإنسانيالانفتاحإلى

وذلك،الطائفيةللذهنيةالأخيرالمعقلوهو،الخوفوطرد

داخلوفيوأخيرا،،المواطنينكلإليهايسعىالتيالأمةببناء

وتبديللإنعاشهالجوهرإلىالعودةيجب،خاصةالكنائس

بينللقاءمجال!والتبديلالإنعاشكلاوفي،الخارجيةالقشرة

."المسلمينوالعرب،المسيحيينالعرب
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الثالثالنهحلى

الصابعة

لانتشارواالنشأة

إلىأنانسهموينسبوننسبإ،العهدقديمدينأنباعالصابئة

وردوقد،بكثيرالإسلاممنظهوراأقدموهم،السلامعليهنوح

الكريم:القرآنمنمواقعئلاثةفيالكتابأهكمعذكرهم

هادواءإمنوأواتذباتذينإن!.تعانىقوله،البقرةسورةفي-

فلهغصلحاوعملواتيؤهـالأخربالتهءامنمنوالفخبئينوألنصرى

.261ة/ادبترأ!ويحز!ؤتهتمولاعلئهغولاخؤيربهؤعندأتجرهم

وألذلفءامنوأالذينإن):تعالىقوله،المائدةسورةوفي-

فلاصخلحاوعمللأخرلؤهـأوابالئهمفأءمنوألنصرىوالقنئونهادوأ

ص!صء
.5،96/أنماندا!كزنون!هتمولاعلتهضخوف

هادواوالذينإموأالذينإن):تعالىقوله،البمسررةوفي-

يقصلأدفهإبرأشر!واوالذينواقمجوسوالتصنرىوالضنئين

.(17/الحجأشهيد!ثهماعفيعكالتهاناتقيمةيؤمبننه!

منهم،المواقفوتنوعت،الصابئةتاريخكبيرلبسل!وقد

لأحكامإالجامعتفسيرهفيالقرطبيأوردهمانعرضأنويكفي

فقال"الصابئينفى"واختلف:القرطبيقال؟ذلكلنعرف"القران
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قال.راهويهبنإسحاقوقاله،الكتابأهلمنفرقةهم:الثصذي

منطائفةلأنهمالصابئينبذبائحبأسلا.إسحاقوقالالمنذر)بن

ئهم.نساومناكحةبذبائحهمبأسلا:حنيفةأبووقال.الكتابأهل

قبلتهمأنإلا،النصارىديندينهميشبهقومهم:الخليلوقال

.السلامعليهنوحدينعلىأنهميزعمون؟الجنوبمهمثنحو

بيندينهمتركبقومهم.نجيحأبيوابنوالحسنمجاهدوقال

ؤهم.نساتنكحلاو:سعبابنا،ئحهمذباثؤكللا،والمجوسيةاليهودية

الخمس،ويصلونالملائكةيعبدونقومهم:وقتادةأيضأالحسنوقال

أنهمعرفحينعنهمالجزيةوضعفأرادسفيانأبيبنزيادراهم

بعفرذكرهفيما-مذهبهممنتحصلوالذي،الملائكةيعبدون

ولهذا؟فعالةوأنهاالنجومتأثيرمعتقدونموحدونأنهم-علمائنا

.(1عنهمسألهحينبكفرهمبالئهالقادرالإصطخريسعيدأبوأفتى

يبتن،القرطبيعندجاءكما،للمواقفالاستعراضهذاإن

خلا!لامالكن،الصابئةمنالموقففيالاختلافمدىلنا

والمخلوقاتالخالقبينبوسائطمعتقدونموحدونأنهمفيه

يعاملون،كتابسبهةأهلكالزرادشتيةموه،الكواكبهي

ذبائحهم.تؤكلولانساؤهمتنكحلاولكن،الكتابكأهل

،أتباعلهايزالفلا،الحيةالدياناتمنالصابئةومذهب

يقيمونوهم،دقيقغيرعددهمولكن،العراقفيخاصة

كابهافيدراوورالليديوتقول،البطائحمنطقةفي-غالبا-

هيالرئيسةالصطبئينمراكزفإن"واليوم":المندائيون"الصابئة
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نهريمنالضفافوعلى،الأهوازمنطقةفيالعراقجنوبيفي

وقلعةوالبصرةوالناصريةالعمارةمدنفي،والفراتدجلة

بأعدادمنهمجماعأتويوجد،ال!يوخوسوقوالحلفايةصالح

والكويتكبغداد،المذكورةالمناطقمناسثمالاإلىمختلفة

كبيرأالصابئينعددكانفقد...والموصلوكركوكوالديوانية

والساحضون،بالتناقصآخذعددهمأنغير،عربستانإقليمفي

بنعمةليسواكاروننهرضفافعلىوالأهوازالمحمرةفيمنهم

."العراقفيالصابسينمعالحالعليههيكماوصحة

عندهم،طقسي!!رالأنهارضافافعكالصابئةإنتشاشولأماكن

أصله.معمتصلبماءيتمأنيجبيالتالتعمجدعلىيركزرنأنهمهو

وأشعاذ!همإظهارعدمعلىحريصونأنهميبدوولكن

المحيطمسايرةإلااللهم،الأسبابتحديددونالحاقياقيانثمائهم

اليهإذهبماهذأ،مسلموسطعوو،!يهيعيشونالذيالعام

بينايعيثم!1:!الالذياطسنيالرزاقعمدا!سيداالعراقياجاحثا

عادأتهمواعمتقاليدهماعمالناسمنقسمالعراقفيظهرانينا

حياتهبم،مظاهربكلممتازينيكونوأأنويكادون،ولغتهم

الصابئة.اسمعليهمويطلق،وجوههموسحنةبأشكالهموحتى

نأإلا،يكونونلاوقدالأصليونالصابئةهمهؤلاءيكونوقد

الصابئةعبادةمنكبيراقسمأأنهوعندناالمحفقالشيء

بيم!والقومهؤلاءمعتقداتبينبارزة،دينهموطقوس،القديمة

القطب،نجمواستقبال،النجوماكاحترا،الدينيةطقوسهم

101http://kotob.has.it



الصابىءالدينأصولمنذلكوغيرال!يارةالكواكبوتكريم

الممتاز.المجموعهذابهيتدينمما

واستوطنهاالبلادهذهإلىنزحغريبشعبإنهم

ضفافعلىبالسكنوالتزموتقاليد،عأداتمنلهبماواحتانظ

الدينيةالطقوسمنيقيمهلمانطرأ،انجاريةالمياهوبقرب،الأنهر

القسمهذأعرفلهذا،الجاريالماءفيبالارتماسإلاتتملاالتي

.(1المشهورةالعرأقبطائحإلىنسبةالبطاثحبصابئةالناسمن

العشرينالقرنستيناتفيالكلامهذاالحسنيالسيدكتبلقد

الصابئةعددأنإلىالمعاصرةالمصادربعضوتشيرللميلاد،

نسمة.ألف015قرابة

الصابئةعندوالطقوسالعقيدة

قالوقدوبوحدانيته،سبحانهبالخالقالصابئةيؤمن

فاطرا،صانعأ،للعالمأنهؤلاء"ومذهب:عنهمالشهرستاني

معرفةعليناوالواجب.الحدثانسماتعنمقمدساحكيمأ،

.1(جلالهإلىالوصولعنالعجز

المسمى:المقدسالصابئةكتابفينصوصوردتوقد

التالي:النصمنها،الوحيدعقيدةالتزامهمتؤكد؟"كنزاربا"

طاهر"إلهي

بقلبسبحان

طاهربقلب،رئيسبحان
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ومبجلمعطم،ومستحهومبارك

المتعاليالعظيمالله،ودائم

الساميالأنوارعالمملكسبحانه

الشاملالحوقذوالحقرب

والخير،النقيالنور،لهشبيهلاالذي

التؤاب،الغافور،ينضبلاالذيالعميم

العارف،الرحمانالرحيم

الحكيمالعزيز،الطيبينبجميع

علىالقادر،البصجرالعالم

كلرلث.شيءكل

والوسطىالعليا،النورعوالم

الجلالذو،والسانلى

".يسمعولميرلمالذيالعظيم

أوللا،أبديأزليواحدالخالق"أنيعتقدونالصابئة

تنالهلا،والطبيعةالمادةعالمعنمنزه،لهنهايةولالوجوده

وهويولد،ولميلدلموأنه،مخلوقإليهيفضيولاالحواس

.ومكؤنها"،الأشياءوجودعقة

تدبيرفيوالكواكبللأفلاكمابدوبىيعتقدودتالصابئةأنإلا

بعضقالولذلك،والمخلوقاتالخالقبينوسائطأنهاأو،العالم

إلىالصابثةوذهب.الكواكبعبدةإنهمالصابئةعنالمؤرخين

وأشرهومايخلقأنلهوحاشا،حيرهومايخلقتعالىاللهأن
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في"الفصلكتابهفيعنهمحزمابنقالوقد،سافلأوفاسد

يفعللاالحكيموجدنا."قالو!:يليما"والنحاىوالأهواءالملل

فيعيبوهذا،غيرهعليهيسلطثتمخلقايخلقولاالشر،

ضدمهماقسمكل،قسمينينقسمكفهالعالمووجدنا.المعهود

،والموتوالححاة،والرذيلةوالفضيلةوالئر،كالخيررالاخ

وماالخير،إلايفعللاالحكيمأنفعلمنا،والكذبوالصد!تى

،مثلها(1شزوهوغيرهفاعللهاالشرورألىوعلمنا،بهفعلهيليق

الماءأنللنظراللافتفإنوالعبادةللطقولمربالنسبهأما

أنفسهمينسبونأنهمالسببكانوربما،شعائرهمفيبقوةيدخل

معلومة.والطوفاننوحمعالماءوحكاية،السلامعليهنوحإلى

ومعناه"مصبه".أبرزها،عندهمأنواععلىوهو:التعميد-أ

وتصافحوالماءوالخبزالزيتقداسمراسميتضمنو"،ملالكاالتعميد

التيالأخيرةالبركةالك!طةمنحيسمىماهوو،والتقبيلاليدين

ويقوم.المتعمدالشخصرأسفوقاليمنىالكاهنيدوضعيمثلها

نجاساتإثرواحد،يومفيالكاهنالكاملالتعميدهذابإجراء

وبعدالخ(،...الميتمعالتماسر،الولادة،)الزواجكبرت

وفيحاذ،عراكوبعد،والنميمةالكذبكقولمعينةخطايا

الرئيسةالخطاياو.إتيانهصتالمرءيخجلعملأيبعدالحقيقة

وبصورةواحد،عمادماتأكثرتتطلبوالزنىوالقتلكالسرقة

.(1الكهانيقولهكذا،أحسنذلككانالتعميدكثرفكلماعامة

وفيالأعياد،بعضوفيالآحادأياميكونالمعميدوهذأ
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لأن)البنجة(،ويسمونهاسنةكلمنالكبيسةالخمسةالأيام

يوما.036الصابئةعندالسنة

منيوما45بعدويكون،الولادةتعميدهو:الثانيوالنوع

الثلاثة.باسم"أعمدك.يليماالعمادةهذهعندويقال،الولادة

ابنالعظيمبهراممعموديةأعمدك.)يوحنا(ويحيىومندايالله

.العلاء"إلىإياكورافعة،لكحارسةمعموديتكلتكونروربي

يستحبو،القرانعندتتمو،اشزواجعمادة:الئالثوالنوع

معتقدهم-حسب-أو،أحديومللزواجالأولالتعميديكونأن

بهيقوملاالطقسوهذا،الفلكيهالناحيةصتميمونحمدلوم

الحيفر.ميعادمنلبةقرليستوسلعراأنمنالتأكدبعدلاإالكاهن

أعيادأربعةوعندهم،الأعيادبمضاسبةالتعميدهو:الرابعوالنوع

والعيد،يومأ36؟هيالتيالسنةرأسوهو،الكبيرالعيد:هيالسنةفي

وعيد،الكبيرالعيدمنيومأ128بعدوموعده(حينه)وهوالصغير

.(يحيى)يوحناوعيد،نيسانوأئلأفيويكوذ(الكبيسةالأيام)البنجة

والجنابة،()طماشةالجنابةمنوالطهارة()الرشامةالوضوءوعندهم

أما.الميتولمس،والاحتلام،والجماع،والولادةالحيضمنتكون

،ءلنفساوائضلحااولم!،يحلروائطلغاواللبوا:فهيلوضوءامفسدات

فيتم.صلاةكلقبلواجبوالوضوء،الأجنبيةالمرأةوجسد

...ليدينابغسلمبتدئا"بهالمتوضىءيرع.التاليالشكلعلىالوضوء

ويصبهالنهرماءمنيغترفبأن،مراتثلاثوجههيغسلثم

علىويمررها،اليمنىيدهأصابعويجمع،الماءفييدهيبلثم...عليه

http://kotob.has.itأده



يدخلثم...الأيسرصدغهحتىالأيمنصدغهمبدأمن،جبهته

...ثلاثأيستنشقثم...مراتثلاثذلكويكررأذنيهفيستابته

أصابعهبرؤوسالماءمنقليلايأخذثم...واحدةمرةيتمضمضتم

."رجليهيغسلثم...وساقيهركبتيهعا!فيرميهاالعشرة

للصلاةفروضثلاثةعندهم،النديمابنحسب:الصلاة-ب

أولها:ثلاثيومكلفيالصلاةفيعليهم"المفترض:اليومفي

طلوعمعلتنقضيأقل،أوساعةبنصفالشمسطلوعقبل

ركعة.كلمعسجداتوثلاثركعاتثمانيوهي،الشمس

ركعاتخمسوهي،الشمسزوالمعانقضاؤهاوالثانية

ركعة.كلفيسجداتوثلاث

."الشصسغروبعندانقضاؤها،الثانيةمثلوالثالث

ففي.يخصهامالهاصلاةكلفإن،المستخدمةالنصوصأما

:معناهمايقولونالفجرصلاه

الأولى:النص)1

)منأدهمي(العبادة)بيتمنداموجودماريالحيموجود-

لله(اءسماأ

الأنوارعالمملكوبشهادةالحيبشهادة-

مبطل.ولااسمكباطللا،ذاتهمنانبعثالذياالإله-

أدهصي.مندايا،مارييا،حييا-

الثافي:النص

.الربالحيبأسماءأحفظهعهدأ،ربيسبحانك-
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.قوموا،مؤمنينوتقياءأقوموا،متصدقينبخيرقومواموالمحو-

شيشلامللملكوسبحوا،العظيمللحيوسبحوااسجدوا-

.لياوروسبحوا،لربانيةاالخفيةلأسرارالذيوسبحوا،العظيم-

التيالأمهيلسيماتوسبحوا،الكبيرولازلاتالعظيم-

الحوالم.كلمنها

الملائكة.ولأبيوالنخلةللعينوسبحوا-

الرحيم.لرؤوفالأنوارالمعالملكونسبحنسجدناإ،وانشأمفلذيا-

الثالث:النص

.ومنداولماري،سجدناللحيالعظيمالحيبأسماء-

أدهيي-

ذاته.منانبعثالذيالجليلةالسيماءلذيو-سبحنا

الرابع:النص

عرشعلىالجالسالعظيمائحيبأسماء،نحفظه-عهدأ

.الأنوأرعالم

والحق.الحوكلذيوالزكاةالسلام،الأعمالجمجعرب-

أنا.خطايايويغفرعقليليهديالنهيوالأمرذي-

."هيوسيماتياورزيوابقوةو()الملواشةالدينيالاسم-

صلاةمنالأولالنصبتلاوةفتبدأ()البراقةالظهرصلاةأما

يأتي:وبعدها-سابقاذكرناهوقد-الصبح

.ولماريسجدناالقديمللحيئإنا،العظيمالحيبأسماءإ-

."تهذامنانبعثلذياالموقرالمحياولذياكسبحناأدهييومندا-
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الصبح.صلاةمنالرابعالنصقراءةتتمذلكوبعد

يلي:بماتبدأ()البراقةالمساءوصلاة

لرحمة.اإءأدوجب،لأذانالأذانا،لعظيماالحيئكسما"-بأ

.الاياتيتلووشيتلبالساعةعالمفجبريلالسوروتلاوة-

.المتلوةبالسورويتقيميسلمبالعمادمتعمد-كل

أدهيي.ومنداولماريسجدنالنحي،العظيمالحيباسم-

.11داتهمنانبعثالذيالموقرالوجهلذياكوسبحضا-

الفجر.صلاةمنالرابعالنصيتلونالنصهذابعد

لمنبالنسبةالموضوعهذاحولخلافهناك:الصوم-!

إلىيشير،الفهرستفي،النديمابنفإن،الصابئةعنكتبوا

الصياممنعليهم"والمفترض:قائلأالصابئةعندالصومفريضة

أخروتسعةاذار،اجتماعمنيمضينلثمانأولهايومأ،ثونثا3

أولهاأخرأياموسب!عة،الأولكانوناجتماعمنبقينل!شمعأولها

أعظمها".وهيشباطمنيمضينلئمان

الثانيالنصففيكتبالذيالحسنيئالرزاقعبدالسيدأما

جيرانهميجاملونالصابئةبأنفيقول!،العشرينالقرنمن

فإنهالحقيقةأما،بالصومفيتظاهرونرمضانشهرفيالمسلمين

الصابئة"نجد:يقولكماحرامهوبلعندهمصومفريضةلا

ويرونالدينيةطقوسهمفيالصياميحرمون()الحاليينالمندائية

".اللهأحلهماتحريمبابمنأنه

يمتنعونأيضاونجدهم".ليقوليستدركالحسنيالسيدولكن
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نحوعلى،السنةأيامبينمقسمةيومأ،36اللحومأكلعن

.عنها"النصارىامتناع

للسنةالصابئةيعتمد:الصابئةعندالكونومصيرالتقويم-د

ثلاثونشهروكلشهرأ،عشرأثنيمنوأنها،حسابيةطريقة

أيامخمسةوهوتبقىوما،يوما036السنةتكونوبذلك،يوما

البنجة.:يسمونهاكبيسةألامعندهمهياليوموبعض

أفعالليافعلواخلقواشخصأ036الكونفيأنعقيدتهموفي

السنة.أيامبعددوعددهم،الهةليسواأنهمإلا،الالهة

.لأخرىاتلومرةردمالاتحافيهامرتأعمارأللدنياويجعلون

كانالسلامعليهنوحزمنالطوفانيومأسدنيااعمرأنيذكرونهومما

)472757البابليينحكماخرإكالدتياوعمر(،سنة050466)

ويزعمون،سنةا004حواليلآناحتىلإسلاماظهوروبعد،(سنة

nسيبقىالعالمأن 52القائمشكله)على 6 oالمسيحيظهرحتىعامأ

بمظهرالدنياإلىجاءالذيالأولالمسيحغيروهو،المرتقب

...الدياناتوتمحىالسلاحوينبذ،العباداتفتتبدل،جسماني

المنوالهذاعلىالحالةوتستمر،واحددينعلىالعالمويكون

إلىومنها،السابقةآدمشريعةإلىالأمريرجعثم،سنةألفستين

إلىيصيرثمسنةألفخمسينحكمهتحثفيبقىزيوأ،هيبل

إلىلتعودالأرضتفنىثم،سنةوسبعيمتمئةويستمر،إمامات

."سنة128231الأرضعمرمنيبثتىأي،الأنوارعالم

منشككعنتحدثواقدالصابئةيكونالحساباتوبهذه
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بذلك.القائلينكسائر،السلاميجلبالرجعة

،الزواجعلىالصابئةدينيحض:الصابئةعندالزواجهـ-

الشهرستانيذكروقد.يتزوجون-كذلك-عندهمالدينورجال

إلاالطلاقيجوزونولاوشهود،بوليئبالتزويج"أمرواأنهم

.(1امرأتينبينيجمعونولا،حاكمبحكم

:يقولحيث،نفسهبالاتجاهالفهرستفيالنديمابنويذهب

والأنثىالذكروفريضة.القرابةقريبمنإلابشهوديتزوجون"و

ترأجعولا،ظاهرةفاحشةعنبينةبحجهإلاطلاقولا.سواء

.الولد"لطلبلاإيطأهنولاامرأتينبينيجمعولا،المطلقة

تذكرمعاصرميدانيببحثقامتدراووهـالتىالليديولكن

منمتزوجاوكان)كنزفره(،الكهانأحدلي"قال:التالي

منولا،الآخرةفيجنةمنالمتزوجغيرللرجلليس:اثنتين

قمرولاشمسهناككانلماالمرأةتخلقلمولو،الدنيافيئجنة

،الآخرةفيالإنساناسميرفعونفالأولاد.ماءولارراعةولا

أجله.منالمسخثةويقرأون،يموتحينجنازتهويحملون

ظروفه،لهتسمحماوبقدرالنساءمنيشاءمايتزوجأنوللرجل

الصابئينمنوكثيرالاستثضاء،هوالزوجاتفتعددذلكومع

كانواالكهانأكثرأنولاحظت.بواحدةالزواجيفضلون

.(1الوقتنفسفيأكثرأوباثنتينمتزوجين

مجتمعفيمهموالزواج،بهمرخصإذنالزوجاتفتعدد

الأساسية.غاياتهمنهووالتناسلالصابئة
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الرابمالنهحلى

شتيةدلزراا

والانتشارالنشأة

السادسالقرنفيظهر،يورشببنزرادشت.المؤسس

نسجهاأسطورةوحوله،كشتاسبالملكعهدفيالميا!دقبل

المجوس"أما:التاليالشككعلىالأثيرابنأوردهاأتباعه

منالملكعلىنزلوأنه،أذربيجانمنأصلهأنفيزعمون

منوكل،تحرقهولابهايلعبنارمنكبةوبيدهإيوانهسقف

وبنى،بدينهودانالملكاتبعهوأنه،لحرقهلميدهمنأخذها

النيراذ،بيوتفيالنارتلكمنوأشعك،البلادفيالنيرانبيوت

."الآنإلىتلكمنعبادتهمبيوتفيالتيالنيرانأنفيزعمون

الفارسيةالمجوسقبيلةلأن،بالمجوسيةالزرإدشتيةوتسمى

القرانيالنصوفي،زرادشتبدعوةامنوامنأوائلمنكانت

قال.النبويةالستةفيوكذلك""مجوسأنهمعلئذكرهمورد

والنصخرىوالصننينهادواوالذينامواأتذينإن)شتعالىالله

الئهإناتقنمةيؤمب!هضيفمحلالته%إألثر!واوأئذينوأفمجوس

.711/الححأشهيذ!شئءخلىعك
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عبدةهمالمجوس:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبيقالوقد

وظلمة.نور:أصلينللعالمبأنالقائلينالنيران

تعنيفارسيةكلمة:"مجوس:المقدسالكتابقاموسوفي

،وفارسماديبلادفيوالشعبالحاكمبينرتبتهم،كهنة

."زرادشتدينخدمةوكانوا

يريدونالحاليونوأتباعها،الحئةالدياناتمنالزرادشتية

الأعلىالمرجعحسب،توزيعهمأماألف،ثلاثمايةعلى

"يبلغ:يليكمافهو،شهزاديرستمالسيدإيرانفيللطائفة

حاليا،نسمةألف19إيرانفيالزرادشتيةالطائافةأبناءعدد

وأصفهانوكرمانطهرانمدنعلىرئيسيبشكلموزعين

الإيرانيةاالمدنبعضتسكنقليلةأعدادوهناكونتحيراز،

ألفمئةحواليهناكأنإلىتشيروالإحصاءات...الأخرى

دوا!فيألفأوخمسين،الباكستانفيألفأوخمسينالهند،في

فيآخرألفأوعثرينأمريكا،دولفيألفاوعثمرينأوروبا،

لأنالإحصاءهذاإلىالاطمئناننستطيعولا."الجنوبيةإفريقيا

أتباعهابعضيتسترقد،الدينيةالأقلياتكسائر،الزرادشتية

يلحمهم.قدأذىمنخوفأانتماءهمويخفون

وذلك،مبكروقتفيالهنددخلتقدالزرادشتيةأنويبدو

عشرالسابعالقرنمنتصفومع،الميلاديالئامنالقرنفي

الثانيالموطنتعدواله!ند،بومبايفيمعظمهمتمركزالميلادي

فاعلةقطاعاتفييعملونبومبايوفي،إيرانبعدللزرادشتيين
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والمصرفيين.والتجارالأعمالرجالمنمعظمهمحيث

بقدريتمتعونأنهمفالظاهر،الأولىنشأتهمبلد،إيرإنفيأما

بذلكويصرح،السياسيةالحياةفيالمشاركةوحق،امحريةمن

منالمخرج،ضيافتأفلاطونالمهندشيقولحيث،أعيانهم

فيمرموقةوظيفةفييعملبأنه،ام399العامفيطهرانجامعة

أقضيةفيقائمقاممنصبسابقاشغلأنهكما،الإيرانيةالخارجية

الشوركمامجلسفيعضوصنصبشغكقدوكان،كرمانمحافظة

الزرأدشتية،الطائفةعنكممثلالالثهدورتهفيالإسلامي

بطائفتهمخاصةمجلةتصدرمرخصةزرإ*شتيةجمعيةويرأس

وهومن.:اسمها

السيدالروحيزعيمهمفيبررهنسبياعددهمقلةفيالسببأمأ

كالأديانلسناأنناهوذلكفي"السببقائلأ:شهزاديرستم

الزرادشتيةفالديانةديانتنا،إلىالاخرينبانتماءنقبل،الأخرى

أبوينمنيكنلمماإليهااخرفردأيبانضمامتقللا

الدينيونزعماؤنابهاوعمك،بهانعم!القاعدةهذهو،مجوسيين

."عاموثلاثمائةألفمنأكثرقبللإيرانالإسلاميالفتحمنذ

عباداتهم،فيالناربيوتيعتمدون3تالذوالزرادشتيون

أهكمنوكأنهمالمسلمينالئاتحينقبلمنذلكعلئصولحوا

،كتابشبهةأهليصتفونأنهمإلىالإشارةمع،الكتاب

أمرينباستثناءالكتابكأهلمعهمالتعاملويكونيصالحونو

ذبائحهم.تؤككولا،نساؤهمتنكحلاأنه.هما
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الزرادشتيةعندوالطقوسالعقيدة

.اهرمان-أهورامزدا:بإلهينالزرادشتيونيؤمن

مظاهرالأخرىالالهةوأنوالسماء،النورإلهأهورمزدا:

مزدا،-را-هو:مقاطعثلاثةمنوالكلمة.لهوصفات

.الكونخالقأناأو،الخالقالوجودأنأ:ومعناهأ

خالقوهو،الخبيثةالقوىأوالخبيثالكلمةمعنى:اهرمان

الظلمة.ومصدرالشر

،أهورامزدا،الحكيمالمهيمنلسيداإهولإلها:زرادشتعند

نأيمكنولا...والآخرالأولوهو،والأرضالسمواتخالق

،الحياةتقممالتيهيالمقدسةفروحهبألشر،علاقةدثهتكون

القوةأو،الشريرةالروحوتعارضهوالنساء،الرجالوتخلق

وعلى،والكذبوالكبر،الشريرةبالنواياتتسمالتيسةالمده

."المتعارضتينالقوتينهاتينبينيختارواأنالبشر

بالشروريغريالذيالشيطانوهو،اهرمانمصدرهإذافالشر

الصراعوجودفيأسهمالذيهوالأمروهذاويوجدها،

تسميتهمإلىدفعماهذا.آهرمانوبينأهورامزدابينواستمراره

وأن،الظلمةوإلهالنور،إله:بإلهينالقائلينأي،بالثنوية

الظلمة.إلهيتبعونوالأشرار،النورإلهأنصارالصالحين

الذيهوالخالقبأنيصرحونحيثالتوحيدمنمعتقدهمويقرب

أما.المستوىهذافيسواهللخلقمصدرولا،كلهاالجواهريخلق
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الخالق.إلىينسبأنيصحفلاالشر

لا"الله:يقولونإنهم،هذامفيومهمفيبارندرجفرييقول

الخير،مثلمثلهجوهرالثرلأن،ال!رعنلأمسؤويكونأنيمكن

والشيطان،اللههوأولسببإلىالنهايةفييرحعمنهماوكل

كلعنوالمسؤول،مستمرةبصفةالموجود(Ahriman)اهرمأن

.(1والتهملغضبواواليوت،لأمراضاوعن،العالمشرور

،الشيطانإغراءعلىانتصرالمؤلس!أدتالزرادشتيونوينقل

فلم...أخفقولكنهيغريهأنالشيطان"أراد:هذافيوقالوا

)رببأهورامزدابإيمانهمستمسكأظكبليتململأويثك

يديهفيووضعأهورامزدالهوتجلى.الأعظمالإلهالنور(

جاءبمايعظأنوأمره،والحكمةالعلمكتابأيالأبستاق

للافستا.أخرىتسمةهيوالأبستاق."فيه

.لإسكندراغزوإبانقديمأعنيفةلهزةالزرادشتيونتعرضوقد

منيتألفمنهاكلكتابأ،02كتبقدزرأدشتبأنيقول

جلودمنجلد00125علىونسخت،مقطعأوأية500001

ذلكوكان،بإحراقهاقامالإسكندرعليهمانتصروعندما،البقر

منوجدوهمابجمعقامواذلكوبعد،.مق033العامفي

زرادشت،إلىالمنسوبلافستااكتابمنالناسيتناقلهاروايات

القديمةالفارسيةإلىنقلوهوقد،المقدسكتابهموعذوه

وأقدمللميلاد،والعاشرالثالثالقرنينبينما)الفهلوية(

والمشهورأم،258العامإلىتعودمنهموجودةمخطوطة
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يعودالآفستانصوصجمعفيئالفضل!احبأنعندهم

.الأولسابوروأبنهالأوللأر!شير

فإن،دعوتهماوغائية،زرادشتفيلعقيدتهمبالنسبةأما

شهزاديرستمالسيدإيرانفيلهمالحاليالدينيالمرجع

بوحدانيةنعتقدنحنكمازرادشتنبيناأننعتقدانحن:يقول

الب!رإلىبرسالتهزرادستجاءوعندما،غيرهنعبدفلاادته

التالية.الثلاثةالأساسيةالمبادىءن!رحاول

الحسنة.والنيةالفكر-أ

الحسن.القول-2

.(1الحسنالعمل-3

ماومتى،الإنسانأننعتقد"ونحن.قائلاشهزاديويكمل

أما.واخرتهدنياهفيسيعيشفإنهالثلاثةالمبادىءبهذهعمك

ستة:فهيدينناأصول

التوحيد.-ا

زرادشت.بنبوةالإيمان-2

الحسنة.والنيةالحسنوالقولالحسنالعمل-3

.الرو!بقاء-4

.والعقابالئوابوجود-5

."القيامةيومفيالمعاد-6

مصدرهيالنارلأن،الناربيوتفيهافالعنصر،طقوسهمأما

الشمسنورتوافرعدمحالالشمسعنبديلاوتحلالنور
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نفعلهمأ"إن:شهزادييقول،المحانأوالزمانبانعلالمشرقة

الذيالنورتمثلباعتبارهاالأحيانبعضفيللنارنتجهأنناهو

الحقيقة،فيفنحن،اللهمظاهرص!مظاهرأوانعكاسبأنهنعتقد

النهارففي،كانشكلبأيرللظنتجه،أدلهلعبادةنتوجهوعندما

،كانضياءأيأوالنجومآوالقمرالليلوفي،الشصسقبلتنا

يمثلالأشياءهذهجميعنورأننعتقدحيثطبعا،النارومنها

كانمهماللنورمصدرلأينتجهأنإذنفالمهم،الإلهيالنور

نعبدها".ولانقدسهالناكقبلبماحجمهأوشكله

منمظهرهافإن،عبادتهمبيوتوهيالفار،بيوتأما

أما،غيرهمعندالعبادةبيوتمنكسواهاإليهايشيرلاالخارج

المقدسةالنارتتوسطهاخاصةغرفةفأساسهالدأخليترتيبها

كاهنعليهاويقوم،قوائمأربعذبحجريموقدفيالموجودة

كمياتفيهايلقونوالمتعبدون،اليومساعاتمدارىعليوقدها

يدنسأنخوفكمامةفمهعلىيضعوالكاهنالبخور،من

حيثالغرفهعتبةإلىواحدأواحدأالمؤمنون"ويتقدم.النار

المكشوفةالأجزأءوغسل،أحذيتهمخلعبعد،المقدسةالنار

يعرفونلاالتيالقديمةالغاتاصا،ةويتلون،أجسادهممن

ذاكرتهمفييحفظونالذينانكهنةولاهملاعموما،معنا!

المؤمنمنالكاهنيتناولالعتبةوعلى.الافستامقاطعمنكث!را

حفنةويناوله،المألطمنومبلغالبخورمنقبضةهيالتيتقدمته

."وأجفانهجبينهبهايمسح،المقدسالموقدمنصغيرةرماد
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:اليومفيمراتخمسفهيصلاتهمأما

.هأونكان:الصبحصلاة-أ

.رفونكان:الظهرصلاة-2

3-Lإزيرن.كان:العصرة

سرتيرد.عيوهكان:الليلصلاة-4

إشهن.كان:الفجرصلاة-5

مناسباتفيواحتفالات،الشمسغروبعندصلاةوعندهم

.لأولاداوإنجاب،والزواج،والبلوغ،كالميلادخاصة

الزرادشتيةعندالعالمونهايةالرجعة

ينتصرعندماتكونالعالمنهايةأنالزرادشتيونيعتقد

يتبددبذلك،والشرالظلمةإلهاهرمانعلىالنورإلهأهورامزدا

.الشقاءوأنواعالشروروتنتقيالظلام

منعودةوهيبالرجعةتقوك،كثيرةكدعوات،والزرادشتية

العالمالرجلأي؟"أشيزريكا"عندهموهووالأمنالعدلسينشر

فيالشهرستانيعندالموضوعهذاحولوردوقد،العارفأو

يلي:ما"والنحل"الملل:كتاب

سيظهر:قالأنهزندأفستاكتابفيزرادشتبهأخبرإومما

يزئن،العالمالرجلومعناه،أشيزريكااسمهرجلالزماناخرفي

فيالافةفيوقعتبيارهزمانهفييظهرثم،والعدلبالدينالعالم

أهلعلىأشيزريكاذلكبعديظهرثم،سنةعسرونوملكهأمره

أوضاعهاإلىالمغزةالسننويرذ،الجورويميت،العدلويحيي،االعا
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والحق،الدينوينصر،الأمورلهوتتي!ر،الملوكلهوتنقاد،لأولىا

."المحنوزوالالفتنوسكونوالدعةالأمنزمانهفيويحصل

المجاورةفارسبلادفيزرادشتظهورإن:بالقولنختم

كثيراأنفيالسببيكونقد،السماءرسالاتمهد،العربيةللأمة

السماء،رسالاتبهاجاءتقيمومبادىءمعيتوافقبهجاءمما

وأنالكتابأهلموقعفي،لزكأادشتيحنااو،المجولمرجعلماوهذ!

.كتابشبهةكأهك،المولسبقكما،التعامليكون
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الخاصرأالفحلى

وسيةلهندا

تمهيد

،والبلدانالأقطارسائردونالهندبلادفيالهندوسيةتنتشر

معرفيتراكمنتاجوهيألانتشار،بلدمناسمهااسخصدوقد

السنين.الافامتدادعلىديي

خلالطمنالأولالحضاراتمهدالعربيةالمنطقةكانتوإذا

إلىللعدوتحتاجأ!جائها،مختلففيشمتدفمهاعديدةمواقع

معوتواصلتشرقأ،أتجهتالحضاراتهذهفإن،طويكثبت

اليونانبلادإلىطريقهاشقتذلكوبعد،والصينوالهندفارس

.القدماء()الإغريق

فعلأالحضاريالتواصلهذاأثرتبيانلجهةتفيدالإشارةهذه

يصنفالمعاصرالهنديوالدستور.وتأثيرأوتأترأ،فعكوردة

..لأخرىاالمعتقداتتباعأسائرويليهم،أصلأنهمعلىلهندوسا

بعد،م.ق0017العامحواليالهندفيانتشرواالذينلارييناإن

هذه،لهندوسيةامعهمتبلورتلذي!اهم،يينالدرافيدعلىاتغلبوأن

النتاجهيوإنما،معينلمؤس!رأتباعهاينسبهالاالتيالدلانة
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وتبلورتالهندتاريخلازمتوتقاليدومعتهقداتلمعارف

تأريحأللهندوسيةالتأريخيكونلذلك،خلالهمنشخصيتها

:نقوللهذا،سنةالافخمسةعليربومامدىعلنفسهاللهند

فهيوالتقاليد،والعاداتوالحضارةالدينتشملالهندوسية

الهند.وبلادالهندوسيخصماكليشملثقافينمط

الهندوسعقيدة

الاختلاطلأنوعر،مركبالهندوسعقيدةدراسةإن

الشعوبكثرةذلكإلىمضافأالهند،مجتمعفيوالمؤثرات

تضاربأجعلذلككلالبلد،ذلكفيوعاستالهندغزتالتي

بتعددالإيمانعندهموالسائد،الهندوسمعتقدفييحصلكبير!

بفعلالشعوببعضعندبرزتالتيالتوحيدوعقيدة،الآلهة

معتقدإلىطريقهاتعرفلمالسماءرسالأتأوالفطرة

شيفا(-فشنو-)برهمابالتثليثيؤمنونوالهندوس.الهندوس

.الأربابربهوبرماتماأنيعتقدونحيثالوحدةإطارفي

،اختصاصلهكلبرماتما،يعاونعندهمالالهةثالوث

التالي:الوجهعلىإلالهةحولومفهومهما

بلغتهمويدعى،هيانجسانج:اسمعليهيطلقبرهما:أ-

لذلك،معتفدهمحسب،الخالقوهوc(Utpeti):السانسكريتية

مهملبرهمالكن.الخلقعمليةحولتدورأسطورةحولهنسجو!

ترتبطمعينةمهماتإليهينسبونلالأنهموطقوسهمشعائرهمفي

بواقعهم.
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،(Sthiti)السانسكريتيةوبأللغة،الحافظويسمونه:فشنو-ب

علىغالبأويصورونه،والرحمةبالحبممتلىءعندهموهو

للبشر.والعونالخيرليقدمجاءإنسانهيئة

عقيدةوفق،تنسبوالحبوالجمالوالعطارالخيروجوهكل

الهةمهمتهفييساعدهمعتقدهموحسب.فشنوللإله،الهندوس

برهماوبخلاف،وكرسناراما:همامنتمهوراناثنانمنهمآخرون

الهندوسية.والشعائر،العباداتفيوتجلياثمميزرحضولهفشنوفإن

بالسانسكريتيةويسمونهفشنونقيضهوشيفا:-!

(Sangkanparan)،الفناءينسبوإليه،للعالمالمهلكوهو

وجفافوالقسوةكالحروب،ومرذولشرهوماوكل،والدمار

.الأوراقواصفرارالمياه

بالهة،القولسبقكما،الهندوسيؤمنالثلاثةلآلهةاهذهغير

ولكنهامحددا،اختصاصأمنهاواحدلكلوينسبون،متعددة

شيفأ(.-فشنو-)برهماثألوثمستوىإلىعندهمترقىلاجميعا

إحلالأجلمنأتىإنهفيهقالواالذيكرشنا،الالهةهذهمن

والتعليمالمعرفةينشرجاءالذي،يودهيأووبودا،،السلام

يتوقعالذيالمنتظر(Kaluki)وكاليكي،الطمأنينةإلىالموصك

ما.وقتفيوظهورهتجليهالهندوس

تمزأدوارلهاعندهمالنفس:الميتجثةوحرقالنفسمصير

اخرعالمعنيتحدثوالملذلك،للتطهرطلبأالأبدانفيبها

الكليةبالروحالاتحادمصيرإلااللهمالنفسينتظرمصيروعن

123http://kotob.has.it



عندهم.الخلاصهووهذاالنيرفانا،المسمى

الفضائ!تاتباعيتمفعندما،النفسمصيرتحددالإنسانأعمالط

،الأبدانفيالحياةدورةمنالننس!تنعتق،متعددهدوراتفي

التيوالروح،الكليةبالروحبالاتحادالخلاصلهاويتحقق

،(Atma)آتمايسمونهاوالتطهيرالتقدي!مرتبةإلىعندهمتسمو

الإنسانقيادةأنأي،العربةمنالسائقبمنزلةالجسدفيوهي

.البدنلأالننس!يدفي

تستكملبدن،بعدبدنفيتناسخهأخلالم!،النفس

الاتحادليتحققبالأبدإنانتقالهاعمليةتتوقفوبذلك،التطهير

وإماتةوإضعافهالبدنملاشاةذلكإلىوالسبيلا!مذكور،ا

ونفسيةبدنيةقاسيةرياضاتخلالمنوالغرائزالشهوات

اليوكأ.:باسمعرفبماعندهمصيغتهاتبلورت

تخلصرلأنها"النير"،معناهاسانسكريتيةلانظةالوكا.

قد،عندهم"كارما(1مبدأوبحسب.الأبداننيرمنالنفس

فيمتتاليةولاداتأي،واحدةحياة!تأكثرالمسألةتتطلب

أحيانا.حيوانيةأوإنسانيةصور

الميتجئةحرقبطقس"البدنمنالانتقاممسألةتستعمل

المقدسالغانجنهرفيوإلقائهرمادهاجمعثمومن،عندهم

رمادلإلقاءأوبمائهوللاغتسالإليهيحجونالذي،عندهم

يسمونه:لذلك،والاثامالذنوبمنلطهرهمالأنهالموتىجثث

.الأمالغانجأى"جانجاماتا"
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موقفأالهندوسيةورهبانزهادوقف:الهندوسيةفيالأبقأر

لهاالحيواناتأنوتبريرهم،اللحومأكلعنالامتناعإلىداعيأ

مع،ولكن،النباتيالغذاءعلىوشجعوا،كالبشرحتةنقوس

لحومأكلتحريمعلىعمومهمعندالأمراقتصر،الوقت

وليسالأبقارتقديسإلىتدريجياالأمروتوصلالأبقار،

.الناسبعضيتداولكماعبادتها

ويستخدمونحليبها،ويأكلونوشأنهاتخقىعندهمالأبقار

ثروتهمنمتلذلك،للحراثةوالثيران،الأرضتسميدفيروثها

.الألوفمئاتفبلغتالبقرمنالحيوانية

يعبروقديشاء،حيثيتجولا،نظرفيالمقدس،والبقر

مسرعقطاريتوقفوقد،ويزدحمالسيرفيتوقفالشوارعأهم

أليم.حادثإلىالتوقفأدىلوحتىالأبقارمنقطيعلمرور

نأكما،الأبقارلمرورالأحمرالسجادبعضهصايفرشوقد

خاصة،بأوعيةالمعابدإلىكهانهمبعضريدخلهالبقربول

تبزكأ،المعابدهذهفيالعبادأتيؤدونمنعلىبرشهويقومون

فييوقدونهقدالجافالبقرروثأنكما،معتقداتهمحسب

نأللأبقارتقديسهمخطواتجملةومن.نفسهاللغايةبيوتهم

يرافقهوالدفنموتها،عندالبقرةدفنإلىتوجهالهندوسية

كيفوالمستغرب،للمناسبةالإجلالمنوشكلدينيةطقوس

يقومونبينماالميتالإنسانجثةيحرقون،ذلكبمقابل،أنهم

موته.عندالبقربدفن
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المقدسةالهندوسيةالكمب

فيالزمنمعومعتقداتهامفاهيمهاتطورتديانةالهندوسية

ليسوتشريعاتمعتقداتمنعندهاوما،الهنديالمجتمع

ذكرعندهميردلملذلك،معينةلحقبةأويعينهلإنسانمنسوبا

الويداتأوالفيدات:باسمعرفتالتيوكتبهم،متنبئينأولنبي

.م.ق5525العاممنذرحلتهاتبدأكبرىمدونةتشكل

اختلفتوقد،طويلةلمدةشغعويأنقلتالهندوستعاليم

إلىذلكيردمنفمنهم،التدوينبعمليةالبدءحولالروايات

ومنهم،.ماق005العاميقورمنومنهم،.مق2فى05العام

.م.ق008عامبدأالتدوينإنيقولمن

كانالتيالسانسكريتيةاللغةمعالفيداتتدوينترافقوقد

قاموالذلكالعليا،والطبقاتالكهةعلىمقصورأإتقانها

.الناسمواجهةفيبيدهمسلاحالتكونالفيدأتبتدوين

-ويداياجور-ويداالريج:هيكتبأربعةفيموزعةوالفيدات

هما:مجموعتينفيإجمالهاويمكن،ويداآثار-ويداساما

،الهندوسدستورويحويسمروتي)فيدا(ويدا-أ

.والتشريعاتالتنفيذيةالقوانينويحويسمرتي(إفيدا-ويدا2

تحتحالياتداولهويتم،أهميةالأكثرهوالثانيوالكتاب

مانو.شرعأي،منوسمرتي.إسم

:""منوسمرتيالهندوسكتابعلىمعلقأحقيإحان.ديقول
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ذإ،متناقضا!مجموعةإنهاقلنامتوسمرتينصفأدتشئنا"وإذا

والإدراكالعقلدرجاتأعلىإلىبتشريعهيرتفعنراهبينما

مندرجةإلىفجأةينحدرنراهوالتفكير،الذوقوسلامة

فإنماشيءعلىذلكدلولئن...المخجكوالإسفافالسخافة

أناسوبأيديمتباعدةأوقاتفيكتبالكتابهذاأنعلىيدل

."والإدراكوالعقلالعلمفيكبيرااختلافامختلفين

الهندوسعندالأربعالطبقات

لاجتماعي،بابالسياسيالدينيالعامكالهندوستراثفياخ!لط

أربععلىفيهالناسيتوزعمغلقطبقينظامعندهمفتأصل

والطبقات،طبقتهتجاوزيستطيعأحدولا،بالولادةطبقات

هي:عندهم

ويصنفون،الدينورجالالكهنةطبقةوهم.البراهمة-ا

ثقافة.الأكثربأنهمالمجتمعلهميقرلذلكالعقلوافروبأنهم

الكهنةهم،الدينيةالقيادةيشكلونالذين،الطبقةهذهوأبناء

العدالةوحماةالثقافةحملةخانةفييصتفونالذينوالمعلمون

للآلهةإرضاءوالثقافةالمعرفةعلىيحافظونوهم،والأخلاق

عندهم.الشائعحسب

والعسكرية،السياسيةالقيادةهؤلاءيتولىكشاتريا:2-

بأنمطالبونوهمعليها،الحفاظوأمرالبلادأمنوبيدهم

والمهابة.بالإقدامليتمتعواوالعسكريةالسياسيةبالكفاءةيتميزوا

والشجاعة.والكرموالاصتقامةالقوةصفاتهمومن
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الأمنوبيدهم،المنجةالفئة:الوتتأوالفايشاش3-

فعلي،بشكلالأمةخدمةيتولونالذينوهم،للمجتمعالغذائي

هذهمهامحدد""منوسمرتيكتابهمفينصخلالمنذلكويتب!ن

أموهـهي:سبعةالويشعلى"فرض:يليماالنصوفي،الطبقة

يكيه،بعبادةلقياموا،الصدقاتوإعطاء،ورعيهالحيوانأتاحفظ

والاشتغالبالربأ،والتعامل،بالتجارةوالعملالويدا،وقراءة

.والرخاءلإنتاجاعنالمسؤولةهيالطبقةفهذه.(1لزراعةبا

وحمسب،المجتمعطبقاتأدنىهي:سودراأوشودار-4

برإهما،رجليمنمخلوقونالشودإر،عندهمالخلىأسطورة

كانواماوكثيرأالعبيد،بطبقةعندهمتكونماأشبطالطبقةوهذه

هذهحول"منوسمرتي"فيوردوقد،المنبوذين،يسمونهم

لاالتيالقاعطقةهي،المجتمعطبقاتآخر)هي:الطبقة

تحصلأنويكفي،قربانانفسهأتقدمأنهاغير،البمةشيئأتملك

11.المسألةطريىعنقوتهاعلى

الهندوسوسرعطقوسمن

الافعبرالزمنمعالهندوسيةالشريعةأحكامتراكمتلقد

يكونأنيبعدولاحاليا،عليههيماإلىوصلتحتىالسنين

وأالسماويةالرسالاتمصادرمنشريعتهمعلىتأثيرحصلقد

المنطقةبينالحضاريالتواصلبأنعرفناإذاخاصةسواها،

قائمتواصلالهندوبينالسماء،رسالاتمهدوهي،العربية

التاريخ.أعماقفيضارب
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،عديدةحالاتفيللطهارةالماءباعتمادالهندوساهتم

المنيخرجما"إذا.)1!نوسمرتي"كتابهمفيعندهموردومما

بعدالتطهرعليهاوالمرأة".بالغسليتطهرفإنهالإنسانمن

عضدهم:جاءهذاوفي،الحمكوضعأووالإجهاضالحيض

الحمل،أشهرمنشهركلعنبيومالإجهاضبعدالمرأة"تطهر

11.بالغس!الحيضبعدوتطهر

بعضفيانتطهربثأناليهوديةمنيقربهممذهباويذهبون

:يقولون،الميتلمسأوالحيضفيالمرأةكلصس،الحالات

امرأةأو،الأسافلمنشخصالامسماإذابالغسكالمرء"يطهر

."ميتجثمانليسقدمنلمسأو،ميتجثمانأونغسماءأوئضأحا

علىوحي،جماعيةصلاةفلا،إفراديةفتؤدىصلاتهمأما

:أنواعثلاثة

ترانيمه.واتباعالكاهنبرفقةصلاة-ا

ترانيمه.اتباعدونالكاهنبرفقةصلاة-2

فردية.صلاة-3

ولصلاتهم،ومساغصباحا،اليومفيمرتينتكونوصلاتهم

للكهنةوهي،النظيفةالثيابأرتداء،الاستحمام.هيأركان

الشكك:أما؟الأبضأوالأصفراللونمن،لسواهموتستحب

والصلاةركبتيها،علىتجئووالمرأةمتربعايجلسفالرجك

أداءحالالكاهنيتلوهامخصوصةأدعيةقراءةمعتأملعندهم

تراهمالمعابدفيالصلاةأدواوإذا،بمواكبتهأوبقيادتهالصلاة
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يدخلوقدبنار،يحترقوهووالبخورالأزهارمعهميدخلون

.لانتهاءاعندالصصلينعلىيرشهلبقراببولامملوءدعاءمعهالكاهن

محتاجةدومأوهي،دونيةنظرةالمرأةإلىينظرونوالهندوس

وهي،المرأةعلى)يجب:يقولون.عليهاالولايةيمارسلرجل

بمطلقدارهاداخلولو،عملاتعملألا،مستةأووشابةصغيرة

وفي،لأبيهاتابعةصغرهافيتكونأنيجببل،وحريتهاإرادتها

."الحريةمطلقةتكونولا،فلابنهازوجهاماتواذا،لزوجهاهاصبا

كتابهم:فيوردتالتي،الهندوسيةالتمثريعاتوفي

الشرائعبهجاءتعماتبعدلاوفضائلقيمزمنوسمرتي"،

الخلمية.بالفضائلاعتنتالتيالفلسفاتوسائر،السماوية

واجب،أمر،عملفيوللمتعب،السنلكبيرالاحترامإن

المركبةلراكبالطريقيوشعأنالمرء"على:عندهمجاءوقد

حملأ،يحملكانولمن،وللمريضالتسعنعلىأناتولمن

."وللعروسوللملكوللتلميذوللمرأة

فقد،القمارمحاربتهاإلىالهندوسيةدع!التيالرذائلومن

نأوالمسؤولالحاكمواجبوأنللبلاد،ومؤذيةمهلكةعدوها

يلي:ما(1"منوسمرتيفيورد.المقامرينيلاحقوأنيحاربها

يبيدانلأنهمامملكتهفيوالرهانالمقامرةيمنعأنالملك"على

المقامرينلإبادةطاقتهجهديعملأنالملكعلى...الملك

.((ظأهرهسرقةوالرهانالقمارلأنوالمرإهنين

الرذائلمنلمجموعةذمفيها"منوسمرتي"منبفقرةأختم
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ونراهم،القيمعلىالتربيةنسميهماميدانفيتكونأنتصلح

هوممأمقبسةتكونوقد،سماويدينيهومايقاربونفيها

.سماويرسالي

والمقامروالمدلسوالماكرالمرتشي"إن.يليمايقولون

والذي،للثوابلابالأجرالدينيةالطقوسأداءيعلمالذيوالمعلم

الحكومةورجالبالتنجيميعيشوالذقي،والنفاقبالخبثيسلك

والموصروالمثمعوذ،بصدقمهنتهيمار-!لاالذيوالطبيبالكبار

جهرا،ويمكرونيخادعونالذينالناسمنوغيرهم،الماكرة

على...للرعيةشوكهم،الغاليةالفرقبزييتزتاوالذي

فإذا،عليهمويقبضالناسهؤلاءأخباريستقصيأنالملك

قواهموإلىإجرامهمإلىينظرأنعليهالملكقبضةفيأصبحوا

"-جرمهإلىبالنسبةمنهمواحدبكلالعقابلينزلثمالبدنية

بالدينوالمتاجروالمنس!دوالمقامرالمرتشيمعاقبةإن

من،سليمبشكلعملهيمارسلامنوكل،والمنجموالمنافق

منهمحذرمنفإدن،مجتمعلأيالأساسيةالإصلاحيةالقواعد

المؤذيالشوكفعلاهمبهمالعقاببإنزإلوطالب،النصهذا

الفضائلفيهماتسوددولةأومجتمعيقومأنيمكنولا،للرعية

المفسدين.هؤلاءلمثلحذوضعتمإذاإلا
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ل!رأ5الساالنهحلى

يةذلبوا

لم،بعدفيما،لمستنير()!بوذاسميلذيوارثاهاسيدغوتاماإن

موضوعفيأصلأيبحثولم،وضعيةديانةوضعإلىيهدف

طبيعةأو،الكونأصلأو،الخلقعمليةلجهةإنالإلهيات

مابعضترفضإصلاحيةاجتماعيةثورةهوإليهسعىوما.الإله

الأربعالطبقاتنفامخاصوب!كلالهند،مجتمعفىسائداكان

مجتمعه.أبناءمنكبيرعددلضقاءوسبباظلمابوذافيهوجدالذي

منهأكثرالأخلاقبابفيوفيلسوف،اجتماعيمصلحبوذا

مريديهلأن،اختلفتبوذابعدالأمورلكن،ديانةصاحب

وحؤلوا،لهالتماثيلونصبواالمعابد،وبنواموتهبعدقذمموه

وخارجها.الهندفيالانتشارواسعةديانةإلىفلسفته

لاالهندوسيةأنهي،والبوذيةالهندو!ميةبينمفارقةوهناك

الموضوعفيمعرفيتراكمنتاجهيوإنما،بعينهلشخصتنسب

عندهم،الدينيةالفكرةتطورتحويبحيثالهنودعندالديني
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بينما،الهنديةالقوميةبالشخصيةالصلةلصيقةبذلكوأصبحت

الهندخارجالانتشارأمكنهالذلك،بعينهلشخصتنسبالبوذية

بقيتالتيالهندوسيةبخالأفأشيا،شرقيئبلدانمعظموفي

الهد.حدودضمن

الكشاتريامنلأسرةولدأ(.ق483-.مق)564بوذا-

،والحكامالأمراءطبقةمنأي؟الهندوسيئالتصنجفحسب

نسجوقد.الحاليةالنيبالفيكبيلافاسوقريةفيمولدهوكان

معينة،حالةالمولددهذاأعطتأسطورةدهمولحولالبوذيون

ياراجانيأختهاخاطبتوضعتهحينماياأمهأنفيهاجاءومما

وقريبا،اخرولداتلدلنبوذاولدتالتيالأم"إن:لهاقائلة

دكوني،سيدهارثاوولديالملكزوجيمخلفةالعالمهذاأترك

.أمأ"لولدي

هذ3بعدمولودا؟وآنجبأبوهزوتجهبوذاشبأنبعد

تكونأنوالمه،والمصيرالحياةحوليساورهالقلقبدأالمحطة

فييتنعمكانالذيفهوالحد،هذاإلىمجتمعهفيالفوارق

الذيوالنقير،المهمكالعجوزير!أنلهيرقلمأسرتهمعقصر

يحملالتنوالجنازة،ألمايئنالذيوالمريض،طعامهيجدلا

،وقصرهحياتههجرإلىالمشاهدهذهدفعتهفقدصاحبها،

حيث،الهندوسيةرهبانمعالبراهـفيفيوجههعلىهائماوخرج

الططمص!اكتانىحيث،بدنهإماتةلغرضم!قاسيةحياةإلىتحول

كأمقهلسدحبيباتببعفر
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احقيقةإإلىللوصولكافغيرذلكبأنسريعاأيقنلكنه

والبصيرةالعلمأبلغأرانيلاالقسوةهذهبمثلإإنني:قالحيث

اللتانوالمعرفةالعلموهماالبشر،مستوىعلىالساميسين

.1(الحقيقيهةبالرفعةتتصفان

الحقيقة،منينشدهماإلىتوصلهقدتأملحالةإلىفعمد

عندمقدسةباتتوقد"بو(1،شجرةتحتمتأملأجلسوقد

مرتبةغوتامابلغوعندها،الحكمةشجرةوسضوها،البوذيين

وجهه،تألقالفكريالتأملحياةإلىانقطاعبعدهكذاالبوذأ،

قانونأولإنه.الحكمةمفتاحوجدتأخيرأ11:يقولوهو

يجبالشرومن...الخيريأتيأنيجبالجرمن...للحياة

()الاستنارةالبوذامرحلةبلغأنهغوتاماواستنتج.الشر"يأتيأن

ومتألهخالدأنهأتباعهبينانتشربوذ!بعدلها،يسعىكانالتي

الشريعة.هىوسيرته،المطلبهوبهوالاتحادوكامل

خليفتهصاكهتحديدمنتنطلقأتباعهعندبوذامكانةإن

،المقدسكتابهموهو،بوذا""إنج!يلفيوردتآنوروواالأول

:قالحيث

إنهبيننا،المنظورةالحقيقةكانشودهارإثاغوتاما"إن

فيهحلتوقد،المباركالواحدوهو،الكاملالمقدسالواحد

لنا.وأعلنهاإنساناوصارتالعلياالحقيقة

يولدأنقبلالبدءفيكانتالحقيقةأنعلمنا)بوذا(تتافاناإن

المباركة.النيرفأناإلىصأرأنبعدهيوهي،العالمهذافي
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الممثلةالحقيقةأنا،المباركالواحدأنا:قال)بوذا(تتفاناإن

العالم.فيظهرالذيالخالدوالموجود

علمناالتيتلكولاهذهالشريعةليستأنجيداولتحفظ

ظهرتالتيالخالدةالحقيقةبوذاهيبلدهارما)1(،فيإياها

".بيننابمجدعظيم

والخلودالقداسةمستوىإلىرفعتهالتيلبوذاالنظرةهذهإن

الملايين،بمئاتأتباعهلهدينإلىلحولواوالذين،أتباعهعند

الإصلاححدوداهتمامهيتجاوزلمالذيبوذاقصدهعفاتختلف

موضوعفيبوذايدخلولم،الب!ريوالاجتماعالأخلاقلنظام

البوديةفيتراكماتكلهاليومنراهوما،والعباداتالمعابد

.بوذابعدحصلت

هنديحاكملفيلسوفيعودالبوذيةانتشارفيالفضلإن

جدهبعد.مق273عامالحكمتولى،(Asoka)اشوكايدعى

لهاغزوهمبعدالهندعنالإغريقأجلىالذيشاندرأغوتباالأمير

ووالدابنهبندوساراكانوبعده،م.ق142سنةالإسكندربقيادة

اشوكا.

فعلومارس،البوذيةواتع،الحروبوهجرآشوكاسازهدلقد

ثمومن،أسلافهطريقةعلىالتسلطبدلالهندفيوالتنميةالخير

اليونانوبلادوكشميرسيلانإلىبألبوذيةالمبشرينأرسل

ين.لد!مصدروءحيالأ!وءشيالأاص!أ:ماردها(1)
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للهند.المجاورةالمناطقمنوسواها

وينتشرون،نسمةمليون504عددهموزيتجاليوماوالبوذيون

ويشكلونوماليزيا،وأندونيسياواليابانوالصينالهندفي

سريلانكا،،تايوان،تايلاند،بورما:التاليةالدولفيالأغلبية

.وسنغافورة،منغوليا،لاوس،كوريا،كمبوديا،فيتنام

الكنفوشية،معممزوجةلصينافيلبوذيةاأنالصلاحظةوتجدر

العلاقاتأنهوالاخروالأمر،الشنتويةمعاليابانوفي

نبذبسببكسواهاالعنفتعرفلمالبوذيينبينالاجتماعية

النيبالفيموجودةالبوذيةأنهوالثالثوالأمر،للعنفالبوذية

فيهايوجدكانوإنالأغلبيةليسواأتبأعهاولكنبوذا،بلد

عاصمةكأتمندفيوهو،البوذيينعندوالأه!الأولالمعبد

.1("سوايامبوناتالمعبدهذأويدعى،النيبال

الخلاصوفكرةالبوذيةمعتقدات

مجتمعفينشأأنهرغمالألوهيةلموضوعبوذايتعرضلم

بجزاءيقلولم،لعبادةيدعولم،إلالهةبتعددالمؤمنالهند

منبانتقالهاالأرواحبتناسخكالهندوسامنأنهإلا،أخروي

بمفارقتهاذلكبعدالخلاصثمومن،للتطهرطلبااخرإلىبدن

يرىلهذاالنيرفانا،يسمىبماالكليةبالروحلتتحدالأبدان

نأعليه،لنفسهالخلاصطالب،منهمالمتدينأنالبوذيون

.مقصدهإلىيصلكيبوذاطريقمتبعايجاهد
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تقمصتالمستنجر"11يصبحأنقبلبوذاأنالبوذيونويزعم

حالةو.8،الهةفيتقمصحالة42منهاجسدأ،053روحه

يصيبالذي-البوذيينمفهوموفق-والموت،ملوكأجسادفي

.الإنسانوجودينهيلاالجسد

والتغلببالزهديمربالنيرفاناينتهيالذيالخلاصطريقإن

بوذا.إنجيلنصوصرفيجاءلقد.والشهواتالأهواءعلى

محتقراولذةعالميةرغبةككعلىيتغلبالذيهو"الزاهد

الكبرياءمنيتحرروالشهواتعلىيتغلبمنإن...وجوده

فيسلكنفسيةبغبطةيشعر،جانبهويلين،رغباتهيذك،والعظمة

.االعاهذاشيحسنأ

يحتد،فلاالنيرفانا،طريقيعرفالذيهوالحقاليؤمنإن

الضتة،صافي،القلبطاهريكونبليجذ،ولا،يغضبولا

السالكالزاهدهووفعلأ،قولاال!زعنمبتعدا،السيرةحسن

حسنأ(1.العالمسبلفي

البدنلإماتةتعملقاسيةرهبانيةلحياةيؤسسالنظامهذاإن

والفكرالتعقلمعذلكيترافقأنشرطهمولكن،وملاشاته

المسمىالشيطانمخالافابوذامنهجالسالكيتبعوأن،السليم

اتجعقديكون)الشيطان("مارا"أطاعومن"مارا"..عندهم

يقاومها.أنعليهبالأصلكانالتيشهواته

يتأنمبها،أخلاقهيصوغال!رير"إن:بوذا""إنجيلفيجاء

.والأحزانالأوجاعبؤرةفيمارأيضعهأنبعد
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بوسعكمافابذل،يدنسهاأوذاتهيطهرنفسههوالإنسانإن

والفكر،الحقالصراطإلىيرشدكوحده)بوذا(وتتفانا،لتتطهر

استيقظفمن،الشريرماراقيودمنيتحررالحقسبيليلجالذي

."فيسقطويكسليتوانىالذيوأما،يخلصضميرهنداءولبى

لمسزاتهم،يعيشونالذينإن":كذلكبوذا"إنجيل"فيوجاء

وجعلهمبقيودهماراقئدهمقد،ويثمربونيأكلونبماويهتمون

تصمدلاالتيالضعيفةبالشجرةالريحتلاعببهميتلاعب

فهم،وشربأكلمنللجسدبمايهتمونلاالذينإن،فتسمط

.زعزعتها"علىالرياحتقوىلاجبلأصيلفيثابتةكصخرة

الشهوه،إخمادأيالإخماد!نظريةعلىتركزالبوذية

الخلاصيتحققكيالبدنيةالحاجاتإشباععنوالإعراض

الوصولأنإلا،الأبدانفيدورتهاخلالمنبالتطهرللنفس

حسبهيحقائقأربعوفقللسلوكيحتاجالمتججةهذهإلى

بوذالما(إنجيل11فيورودها

شقاء،النمو،حزنالولادة.الأولىالمثلىالحقيقة-"1

نأالمؤلمالمضنيلمنوإنه،عذابوالموت،الامالمرضر

نأالعمسقالحزنلمنوإنه،فيهونرغبنحبلامانجاور

أجله.منوالقهرالعذابونتحمل،حبأبهنشغفعمننفترق

تكتنفالتيالشهوةوسببهالألم:الثانيةالمثلىالحقيقة-2

منالإرواءوتتطلبوعطشأ،وأستجداءإحساسا،العالم

المرغوباللذةإلىتقودكلهاوهذه،للذاتتتراءىالتيالأشياء

138http://kotob.has.it



.الأوجاعسببوهي،فيها

يقهرومن،بالحزنالإحساس:الثالثةالمثلىالحقيقة3-

فلاالقمود،منيتحررلأنهعظمما،يعذعليهاويتغلبشهواته

.لذةبريقأوطمعيأخذه

الإحساسإلىالثامنالممرهي:الرابعةالمثلىالحقيقة-4

إذاخلاصالمجردةالحقيقةوراءتسعىالتيوللذات،بالحزن

فالحكيم،عالميةلذةكلورفضتالصلاحسبيلسلكت

فععفقتبإخلاصالمعبدةالطريقيسلكالذيذلكهوالحكيم

.1(وألمحزنكلمن

الحقيقةفيإليهاأشارأوذكرها،التىالثمانيةالممراتأما

مجتمعةدلخلاصالطريقتثمككالتيفهيالرإبعة،المثلى

وهي:

واستقامته.الفهم-صخةا

الطمأنينة.تعقبالتيالنتيجة-2

الحق.الكلام-3

الصالحة.الأعمال-4

العيش.لكسبالسويالطريق-5

الخير.فيالحسن-الجهد6

الصالحة.الأفكار-7

والضمير.العقكسلامة-8

هي،البوذيينعندسميتكما،الممراتأوالضوابطهذه
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مقدار،جليبشكل،وتبثن،الإصلاحوركائزالصلاحسبيك

الإيمانلموضوعأهتمامأيعرلموأنه،الأخلاقعلىبوذاتركيز

علىمنصبأكانهمهككوإنما،والكائناتالخلقظواهروتفسير

خلالماتإلاذلكيكونولنالشقاء،منوخلاصهالإنسإن

ألفا!ل.السلوكومعهماوالحكمة،السليمالفكرعلىتقومقواعد

للبوذيةالأخلاقيالنظاممن

طهارةمنطلقهمسلكوهي،الأخا،قعلىالبوذيةتشذد

الأصفراللونيرتدونالبوذيةرهمانأنحتى،الإنسانباطن

وأن،نفوسهمفيالحقإشراقعنتعجيرأنهعلىليدللون

"دارماأدبياتهمإحدىفيو.لباسهمكلونبراقةنقيةسرائرهم

نأعليهماالصفراءالثيابإرتداءيريدون"الذينقالوا:بادا"

هذهارتداءيستحقونلافإنيموإلآالباطنمنأبدإنهميطهروا

.11الثياب

السلوكإلىتؤديالنياتوسلامة،للعملتؤسسفالنية

بهالتصرفيكون،ماديمتعلقوهو،المالحتى.الفاضل

سابقللعم!فالدافع،حيالهنافوسنافيلمابناءمعهالتعامكو

"جميع:الأمرهذاعنالحديثإطارفيالبوذيونقال.عليه

شرا،أوكانخيرأالمعيضةبصورتهلتافكيرنانتيجةهيالأدوال

تتبعالعربةكعجلاتالعملعلىالباعثتتبعالأعمالف!تائج

.يشذها"الذيالحيوانحوأفر

والاتزانالحكمةواعتمادالفكردوريأتيالباعثأوالنيةبعد
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سلطانقاومكلماالإنسانلألى،وال!هواتالأهواءعنبعيدا

مهماوالمغرياتالمثيراتيواجهأناستطاعكلماالشهوة

تؤثرأنتستطيعلاالرياحكانت"وإذا.البوذيونيقول.أزدادت

الشخصفيتؤثرلنكذلكالآحداثفإنالأشمالجبكفيشيئا

لليقينطاقتهووخه،والشهوةالهوىفكرهعنأبعدالذي

."الزاهدةوالحياة

الشرورصاجهمابهمايتقيسا،حانالسليموالافكرفالزهد

هذا:فىقالوافقد،الشهوةآعاصيرعليههبتمهماوالرذائل

النفسفإنالمتينالسقففيالتأثيريمكنهلاالمطركان"وإذا

."السليمالفكرفيتؤثرأنيمكنلاوشهواتها

هووالمافاسدالشرورمنصاحبهيضيئالذكبالسليموالفكر

لأنإليهامستند!منهجهويكون،احافضائلمناينصلقالذيذلك

غايأتهمكلفيالفضيلةبمنطق"لف!رونالذينالأشخاص

فلا،منطقهمسلامةفيقوةعلىقوةيزدادونوماقاصدهم

."شهوانيئأودنيويبربا!يحقيدون

يوجههالشرورويعتزل،الافضحلةطريقيسلكأنأرادمنإن

له:فيقول؟العشرالشروراعتزألإلى""إنجلهفيبوذأ

والابتعاد،عرةشرورعنتشجالسيهئةالأعيالجميع"إن

الجتد.بالحسنيأتيعنها

فكرية.وثلاثة،لسانيةوأربعة،جسديةشرورثلاثةيوجد

والزنى.والسرقةالقتل:فهيالجسديةال!رورأما
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طل.الباوالكلاموالوشايةلإساءةواالكذب:فهياللسانيةوأما

.والضلالوالبغضالطمع:فهيالفكريةوأما

جملة:عنهابالإبتعادموصيكموإني

.الحياةعلىإحرصبلتقتللا

أتعابه.بثماريلذالمجتهددعبلتسلبولا،تسرقلا

.النقاوةإلىوملالدناءةتجنب

وبقلبجزعوبدونبإدراكوقلصادقأ،كنبلتكذبلا

وكنبصركغضبل،قريبكمقتنىتشتهولا،شراتختلقلا

.الأعدأءضدعنهمخلصامدافعأ

.واحتشامبوقارتكلمبلتحلفلا

فاصمت.أويجبماقلبلبألهذر،الوقتتبددلا

الاخرين.لسعادةإفرحبلتحسدولاتطمعلا

بلالبغضإلىقلبكيملولا،ودنسشزكلمنقلبكنق

.وإحسانبمعروفالخلقوعامل،عدوكأحب

سيماولا،الصدقسبيلواسلكالكبرياء،منعقلكحزر

الريبلأن،والضلالللريبفريسةتسقطلئلا،إليهتحتاجفيما

الطريقعنفتضلالجهلإلىويقودكمتوانيأمهملايجعلك

.الخلود"حياةإلىالموصلةالمستقيمة

رسالاتفيالدينيةالوصايافيجاءممائبعدلاالوصاياهذه

معقائماكانحضاريأاتصالأأنالمعلوممنكانوإذا،السماء
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السنين،الافمنذالعربيةالمنطقةمععمومأوالشرقالهندبلاد

بوذاإلىتسزبتقدالسليمةالتوجهاتهذهتكونأنيبعدلافإنه

.السلامعليهموسىعندالعشرالوصاياومنها،الرسولمن

عالج،القويمالخلقونشرالإصلاحعلىحرصالذيوبوذا

منبعيداوالعيش،العزلةإلىالإنساندعاأنهحيثبسلبيهالأمر

فيوردفقد،الخلاصيحققبذلكفهو،والمجتمعالناس

الإنسانيسعدالذيالمحكهي"الغابات:البوذيةأدبيات

لأنه،العاديينالبشرمنإنسانايقابللاحيث،الطاهرالقديس

والراحةبالسعادةيشعرفإنهولهذا،النف!سأهواءمنتحررقد

."نفسهتهواهاماديةعنبألبحثيشغكلالأنهوالطمأنينة

الرهبانيةدعاةبعضفيهوجدالسلبيالاتجاههذامثلإن

علىيوافقلاإيجابيإنسانأيلكن،يرضيهمماالصوفيةوغلاة

وأن،الناسالإنسأنيخالطأنفالأصل،البوذيةإليهذهبتما

يستطيع.بمامساهماالمجتمعفيينخرط

فيأنهوآخرأمراتلغلمهذهالبوذيالعلاجسلبيةأنإلا

فلسفاتإطارفيمنهاالاستفادةتجدرعديدةإيجابياتالبوذية

:القولمثلامنها،الأخلاق

فليحاول،بالصبرالغضبعلىيسيطرواأنالناس"فلمحاول

الناسفليحاول،الفاضكبالعملالئرورعلىالتغلبالناس!

التصديالناسفليحاول،الكرمبأسلوبالبخكعلىالتغلب

.(1بالصدقبالتحليللكذب
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المجتمع،عنوالابتعادالعزلةإلىتدعوالتي،البوذيةإن

هذاوفي،المرأةمنسلبيأموقافهاكان،السعادةذلكفيفإن

المرأةمنالبوذيالسلبيالموقفوتستمد،الهندوسيةمعتلتقي

يلي:مأوفيه(("أنانداالمقربوتلميذهبوذابينجرىحوارمن

النساء؟إزاءنسلكأنمولايياينبغيكيف"-

.أناندايارأيتهنقدتكنلملوكما-

رؤيتهن؟عليناتحتصتلونصنعماذالكن-

.أنانداياإليهنتتحدثلا-

نصنع؟فماذا،مولايياإلناتحدثنماإذالكن-

11.أنانداياتامحذرعلىمنهن-ي

كديانةاليومتنتشروهي،البوذيةإدن:القولإلىنخلصم!

أخلاقيةفلسفةبوذامعبدأتقدكانت،الملايينماتيعتقدها

اعتمدتوقد،خلاصهوتحقيقالإنسانعنالشقاءإزالةتبغي

أن!اإلا،أحزلةواوالتقشفالزهدإلىبتوجيههاالسلبيالمسلك

ديانةباتت،القرونمزعلىعديدةثقافيةتراكماتوبعد،اليوم

كماتعدولم،عديدةثقافيةمؤثراتداخلضهاوقد،وضعية

.تكونأنلهاوأرادبوذاصاغهاكماأو،كانت
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السابمالفحل

السيخية

لنثأةاولمؤيحسرا

سنةالمولود،(Nanak)نالاكالسيخيهمؤسمرأعلنلقد

الإسلاميالأثرالسيخيةوفي،جديدكمذهبالسيخية،أم946

.بيم!واضحوالهندوسي

التيتلفانديقريةفيم9146أبريل/نيسانفيناناكولد

باسمحالياالقريةوتعرف،لاهورغربيجنوبميلا04تبعد

صاحب.نتكاتار

تعرفوعندهسلطانور،حاكمخدمةفيالافتىناناكعمل

منالسماعيمارسكانماردانايدعىصوفيئمسلمعاملعلى

وعمد،ناناكتأثربذلكو،الربابةعلىوالعزفالإنشادخلال

(Kabir)كبجرإليهسبقهقدكانس!الهندووسطديميإصلاحإلى

وبالتصوفبالهندوسيةمتأثر!كالىالذجممام(1518-)0144

الإسلامي.

الناسإلىليخرجالأنظارعنناناكغابم0015العاممع

لقد.جديدةدينيةدعوةبن!رإلهيامكلفأنهمدعيأمدةبعد
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بات،علويإلهيلنداءوبناء،أنه،بذلكمقتنعوهو،زعم

المجتمع،فئاتولكلوالهندوسللمسلمينالمبعوثالرسول

هي:قواعدثلاثعلىتقومودعوته

العيش.وشظفالتقشفطريقوسلوك،الفاءوالكد-"ا

.كانواأياللاخرينوالبرالإحسانممارسة-2

قبلمنمؤلفةأشعارمنهتنتجالذيالفكريالتأمل3-

غذاءللإنسانيؤفرأنهعندهالتأملوأهمية،ناناكالغورو

عليهوالتعرفاللهرؤيةعلىالمتأملهذايساعدوهذاروحيا،

.1(جميعاالإنسانيةأبناءوجوهفي

أنهعلى،بداية،أتباعهإليهنظرفقدلبوذا،كانمالهحصل

وضعمأدينادعوتهلكرستثتمومن،إصلاحيةفكرةصاحب

نهرضفافعلىالحالبهاستقرتأدإلىالرحلةمارس.جديدا

وسفاهاتبرعا،أتتهأرضقطعةعلىقريتهأقامحيث،رافي

منأيلولسبتمبر/فيوفاتهحينإلىفيهابقيوقد،بوركارتر

.م9133العام

الميخ،أتباعهرئاسةعلىتعاقبوا،لهخلنماءبعدهوكان

لمعلم.اأيغورو؟(Gourou)لقبوهمنهمحدواوكلتسعةوعددهم

معالمتحدأيبانتيز؟ناناكيسمىأتباعهمنالشخصكان

المريد.أوالمتعلم:ومعناهاالسي!خيسمىباتوبعدها،ناناك

داسوعمار(م5521-4051)أنجد:منهمخلفاؤهأما
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تشريعاتتطويرفيالفضليعزىوإليهم(1574-)9147

،الحياةوجوهوسائروالموتكالزواجوطقوسها،السيخية

بعضالهندوسيةمنوأخذ،الأريافإلىالسيخيةبالدعوةوانتقل

-)1534داسورامفيها،الاغتسالطقوسمعالأعياد

باتتالتيأمريستارمدينةألمسىاسذقياهووهذام(،1581

معبدالأولمعبدهموفيها،تزالولاالمقدسةالسيخمدينة

LeTemple)الذهب 'dor)،الغوروبماهقدالمعبدهذا!انوإن

16-)1563أرجانالخامسر . i،)المساهمينمنوأرجانم

،أمريستارفيالمعبدبناءإلىلإضافةفبا.السيخيةمسيرةفيالرئيسيين

غرانتآديالمسمىهذايومناحتىالمعتمدكتابهمصاغمنفإنه

,Adi-Granth)،صاحبغرانتأو(Granth-Sahib)،كانبعده

عهدهوفيم(،1645-)5915هاغوبندابنهالسادسالغورو

مناطقفيئوالعسكريةالسياسيةالسلطةيمارسونالسيخبدأ

وكانم(1661-)0163هاررايالغورووبعده،انتشارهم

الغوروكانوبعده،سلفهستهعماتراجعوقد،للمغولمسالما

ولكنهللمخصبأبوهسقاهوقدم(1664-)1656هاركشان

الغورووتولى،سنواتثمانيأبنوهوبالجدريمتأثرأتوفي

للمسالمةيميلوكانم(،1676-)1622بهادورتاجالتاسع

غوبندسنغالعاشرالغوروإلىالقيادةووصلت.المواجهةوعدم

يومإلىفيهاوبقىم1676العامفيالمسؤوليةتولىالذي

تشرينفيمهارشترا،باسماليومالمعروفةناندرفياغتياله

.م8017العاممنأكتوبر/الأول
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عسكرية،مؤسسةإلىالسيخحولالذيهوغوبندسغالغورو

وتسقى?(Khalsa)الخلساالمسمىالسيخبينالعهدوراءوكان

للدفاعالعاشرالغورومعتعاهدواالذينللسيخيةالمخلصونبها

السيخمنبخمسةبدأصاالتيالخلساومع،وأننس!همدينهمعن

والمرأةالأسد،أي3()،أع+أسنغيدعىالسيخيالرجلبات

أدبياتجمعتوقد.اللبوءةأي(Kaur)كيرعندهمتدعى

داساموسميتالذكرالسابقكتابهمإلىوأضيافتغوبندسنغ

.(DassamGranth)غرانت

تأسيسبندابهادرخليفتهاستطاعغوبندسنغتركهماوبفضل

ثمانيوعاشت،البنجابإقليممعظمضمتسيخيةمملكة

معبندابهادرويعدمواالمغولعلييايقضيأنقبلسنوات

161عامدلهيفيالسيخمنسبعمائة Vم.

المعلمينسلسلةتوقفتغوبندسنغمعأنهإلىالإشارةتجدر

عنالبديلوتشريعاتهكتابهمأتباعوبات"الغورو"؟السيخ

مهراجاعندهمالزعيميسمىوباتالاقائد،الثحخص

.الغوروبدك،لعاماالحاكمأي،3"ث!7(لثهم)3

وطقوسهمتشريعاتهموأبرزالسيخعقيدة

يوجدلابأنهيقوكمفهوممنانطلاقأالسيخيةناناكأسسلقد

تعالى،اللهبوحدانيةالإيمانلجهةالمسلمينعقيدةبينفرق

الحافظ.الإله(Vishnu)فيشنوالإلهفيالهندوسوعقيدة
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الإلههذا،الروحينيرالذيماذلكهوواحد،الإلهوعنده11

لملايينالخالقوهو،أعينلهوليسربالملاييقعلمهيحيطالذي

ساحرلكلالغالبوهوصتجسمأ،ليروهووالأجسامالأشكال

مصدرمن!هحلالذيوالنورإلامنير!لبمنوماومشعوذ،

.1(كافةللمخلوقاتمفارقالإلهفهذأ،الإلههذاهوواحد

الواحدبالنهالسليمالاعتقادمنيبعدلاالمعتقدهذاإن

لتسطر.الكريمةألايةهذاإلىأشار!وقد،الحثمبيهعنوتنزيهه

الم!خص،غيرالإلهوتقدي!إجلالعلىتقواوعقيدتهم

كينعياتها.لهاحالةإلىالا،كيفحؤلىاسذيوأللعالمالخالقوهو

منيعربضرورة،السيخعقيدةحسب،العالمخلقإن

أهـضولا،سماءفيهيكنلمزمن"مضىذاتهعنالخالقخلالها

عميقتأملحالةفيكانوالخالق.شصسولا،ليلولانهارولا

الوجودإلىجاءالعالم...تعالىسواهموجودمنيكنولم

قدرتهوعننفسهعنوأعلنتجلىالمطلؤوالإله.إلهيةبإرادة

.(1مخلوقاتهخلالمن

خاصة،مكانةلهمكانت،بعدهأتوامنأو،ناناكوالغورو

عقيدتهم.فيأساسالخالقفتنزيه،تألهصفةيعطوالمولكنهم

:"غرانت"آدي.المقدسكتابهمفيقالوافلقد

وأحدإلهإلايوجد"لا
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شيءكمثلهوليس

الكلمعلموهوالغوروويوجد

والفصولوالأياموالساعأتوالدقائقالثواني

نفسهالوحيدالمصدرمننتيجةكلها

الشمسخلقالذينفسهالمصدروهو

."الإلهعنصادرمخلوقهوماوكل

عندهموالمطلوب،والعباداتالطقوسعلىالسيخيركزولا

وهذا،قلبهفيالإلهيستحضركيتؤهلهحالةالفرديعيشأن

بالعصمة،وحدهينفردالذيالغوروواتباعالتأملنتيجةيكون

:يقولون،الخطايامكالخلاصطريقواتباعه

خطاؤوننعرفهمالذينالبشر"كاى

يخطىءلاوحدهالحقيقيالغورو

."جدارةبكلالفعليالزاهدإنه

البديلبات،العاشرالغورومع"الغورو"سلسلةتوقفوبعد

معابدهم.فيالمسوافر"غرانت"اديالمقدسكتابهمللخلاص

الكافات،"غرانتإآدي:كتاببعديأتي،معتقدهموحسب

-3،فى"!ول-Kesh:السنسكريتيةاللغةحسبوهيالخمسة

Kirpan - Kara - Kaccha.

عليهيحافظأنالواجبالشعروتعني:(Kesh)الكيسا-ا

والرألمم!اللحيةشعرفقصالخلسا،إلىانتسبالذيالسيخي
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رهبانعنأخذوهقدكانواوإنالسيخبهيتمئزأمروهو،محزم

.الجبالفيينتشرونالذينالهندوسيةوزهاد

وهو،هندوسيكليحملهوالمشط:(Kangha)مشظ-2

قص.دونالمتروكواللحيةالرألسشعرلتسريحضروري

وهو،الركبةيتجاوزلاقصيرسروالى:(Kaccha)الكاشا-3

قصيرببنطالأشبهوهو،التقليديالسيخيالباسزيفي

.()شورت

يدهمعصمفيالسيخييحملهفولاذسوإر:(Kara)-كارا4

الشرتبعدأنهايظنونبتعويذةيكونماأشبهعندهمهوو،اليمنى

عنهم.لأذ!اوا

السيخي،بهيتمنطقالفولاذمنخنجر:(Kirpan)كيربان-5

فلسفةتعتمدعسكريةلشخصيةضروريالخنجرهذاأنويبدو

.القوة

باتتالسيخعنديسمىالخمسةالكافاتبهذهيلتزملممنإن

(Patit)،المرتد.أي

الذهبيالمعبدفيهاوالأولالمعابد،نظاميعتمدونالسيخ

(Harimandir)الواحديسمىمعابدوبعده،أمريستارفيالكائن

يضعونلاوالسيخالغورو،إلىالبوابةأيغوردوارا؟منها

عندهمللمعابدوليس،للإلهتثيرمعابدهمفيرسومأأوصورا

منالطبيعةبهلزخربمامزينةومعابدهممعتمد،محدداتجاه

وطيور.ونباتأزهار
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نحويتجهالداخلأنعلىفتقومالغوردوإرافيعبادتهمأما

قربانا،ويقدمبجبهتهالأرضويليسالمقدسكتابهمموقع

غرانتنصوصمنفقراتعنعبارةأناشيدتكونوبعدها

.ابتهالاتهيصلاةثئمومن،صاحب

منالراشدونوإنما،السيخعندكهنوتيلنظاموجودولا

الدينيةالطقوسبإحياءيقومونالذينهموالنساءالرجال

فيوالابتهالاتوالأناشيدالترانيمأداءذلكفيبما،والشعائر

-المناسباتوسائرالصلاة

التاليالشكلعلىتتمالصلاةمننوعانعندهم

غرانتالمعلمكتابمنمعينةلفقراتاليوميةالتلاوة-"1

ينبعيالذي،ناناكللمعلم(Japji)الجابجيخصوصأ،صاحب

.مباشرةوألاغتسالالتوممنالنهوضبعدالذاكرةمنتلاوته

علىعامةليستأنهارغم،للأسرةاليوميةالطقوس-2

نصوصومعهمصباحكلالأسرمنكثيرفيتجمع،الإطلاق

."عشوائياهااخخياريتمفقراتأونويقر،صاحبغرانتالمعلم

الغورولادةومكانزيارةعنعبارةفهوعندهمالحجأما

وبعدهانانكاتا،حالياالمسماةالبلدةوهي،لاناكالمؤسس

موأقعزيارةإلىإضافة،أمريستارفيالذهبيالمعبدزيارةتكون

العاشربالغوروترتبطعندهمقداسةأقلالبنجابفيأخرى

.نانداد-باتنا-باتيلا-أنأندبور:وهي،غوبندسنغ

لمحييقيمونهاالتيالجماعيةالمأدبةالسيخطقوسومن
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التضامنيالواجبو"هذاالاحتفالمة،والمناسباتالأعياد

المعبد،فيتعدمشتركةطعاموجبةخلالمنيتحققالإنساني

بالغوردوارا،ملحقةخاصةطعاموغرفةمطبخهناكحيث

المذابالمصفىوالسمنوالسكرالطحي!منيكونوالطعام

.»(KarahPrassa)براساكراهواسمه

سواءأنهمإلىعندهمترمزالمعبدفيالم!تركةالوجبةهذه

بهتقولماليدحضواالمسألةهذهاعتمدواوقد،الإلهأمام

.الناسبينوالتفاوتالطباقاتنظامفيوتعتمدهالهندوسية

أماممراسمهتتمدينيزوأجالسيخعندفهوالزواجأما

"إحضارهووالمعتمد"،صاحبغرانت"الغورو:كتابهم

ترتيلذلكويرافق،صاحبغرأنتالغوروأمامالخاطبين

أثناءيقفاأنسينالعروم!ويطلب،مخصوصةوترانيمأناشيد

الذيالشخصرقبلمنالهـواجوكراسموالموعظةال!لاةأداء

اللذان،العروسانيقوموبعدها،اجيالزوالاحتفاليقود

إشارةوذكث،عماحبغرانتالغوروأمامبالانحناء،يصليان

مراتأربعالعروسانيدوربعدهايتزوجا"أنقرراأنهماإلى

وبذلك،العرسترانيمترافقهاصاحبغرانتالغوروحول

الحفل.يختتم

خلالمنيكونواسمهالجديدبالمولوديحتفلونوكذلك

الكلمةمنالأولالحرفإلىاستنادأو"،غرانت"اديكتابفتح

.ىايىالصافحةعلىالاولى
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الطابععليهايغلبجنائزيةمراسمهناكالوفاةوعند

أحدفيرمادهورميالجثمانحردتىذلكومن،الهندوسي

.الهندوسعندالمقدسالغانجنهرومنها،الأنهار

إسلامي،-هندوسيمزيجالسيخيةإنالقولإلىنخلص

واحد.مصدرإلىأرجاعهاويصعب،أخرىموروناتوفيه

ويعد،نسمةمليونعشرينمنيقربونالعالمفيوالسيخ

كانواحيث،الأبرزموطنهمالبنجابإقليممنالهنديالقسم

بعضخلالهمنلهمتكونذاتينحكميسعونيزالونولا

الاستقلالية.
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الثامكالنهحلى

شيةنفولكوا

لأدبياتواالمؤسس

ولا،الصينأهلمنالساحقةالأغلبيةديانةالكونفوشية

فيالهندوسيةكحالقوميطابعذاتوكأنهاخارجها،تنتشر

.اليابانفيوالشنتويةالهند

-K'ung)لمؤسسا Fu-Tzu)وكونج،دزه-فو-كونج

ولدوقد،كونفوشيوسبلفظالاسمانتشروقد،المعلما!ينيةبا

فيومولده.م.ق947العامفيوفاتهوكانت،م.ق551عام

حيالهفيهاعألشوقد،(Lu)لومملكةمنوهيفو-تسومدينة

تونج.شانباسماليوموتعرفكلها

حكمتالتي(1ابينسلالةمنأرستقراطيةأسرةمنينحدر

السلطة."زهو"سلالةمنهاانتزعتأنإلىالبلاد

)داسأ(""لوولايةفيالحكاملبعضمستشارانضوجهبعدعمل

الوزيرأصبححتىوالحكمالقضاءفيمناصبتسلمثمومن

الفلسفةعنيشغلهلمذلكلكن.م.ق694سنة"لو"فيالأول
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علىبدأهالذي/السياسيالاجتماعيالإصلاحيوالمشروع

أواخروفي،بالالافأصبحواالذينمريديهمعحواراتشكل

درايةعلىوكانهذا،التعليميلعملهتقزععمرهسنوات

إنهعضهتلامذتهأحدنقلوقد،الإصلاحيدورهوأهميةبأهميته

بقليل.وفاتهقبيلصباحذاتقال

الشاهق،الجبلسيدك

القوية،الكتلةوتتحطم

.اضباتايذبلكماالحكيمجلالرويذبل

التعليم،فيالسقراطيالأسلوبكونفوشيولمراعتصدلقد

آقوالهعنهنقلواالذينأتباعهمعالمحاورةأسلوباعمدحيث

تسجيكمنبدولا.بتدوينهاقامواثتمومن،الإصلاحيةومادئه

ودؤنالصشيالمألوفعنخرجكونافوشيوسأنهيملاحظة

اعتادواقدقبلهيكونوالمالصيني!ينأنذلك،أفكارهبعض

اطقسيةاالأمورلبعضعندهمالتدوينوكان،الانرديالتأليف

والشعائرية.

تسعةمنمجموعتينفيكونفوشيوسآثارتمحورتوقد

التالي:الشكلعلىكتب

منسوبةوهي:للكونفوشيةالكلاسيكيةالخمسةالكتبأ-

وهي:،موضوعمنهاواحدولكللكونفوشيوس

منمجموعةوهو،Shihchingالأغانيأوالشعركتاب-ا

أغنحة،035منوتتألفت!ثمو،عهدإلىتاريخهايعودالأشعار
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الموسيقى.بمصاحبةتغنىتواشيحوستة

الصينأبأطرةتاريخيحويو،Shuchingالتاريخكتاب-2

هذا،الصينيالتاريخمنمهمةوثائقوكذلكوملوكها،

منذالصينفيوالطباعالأخلاقسموتظهرقصصرإلىبالإضافة

عاميبينمامرحلةعنويتحدث،كونفوشيوسقبكماعهد

م(..ق007إلىم.ف502)0

سحريةصيغايحوي،-1!+أ"،التحؤلأوالعغثراتكتاب-3

الكونيةالظواهرتفسيرحولتدورنصوصوفيهوتعاولذ،

هذاوينسب،العرافةفيواسعنطاقعلىتستخدموالطبيعية

)5.)11وانجوينجإلئالعمل )Weng Wangويتطرقم(،.ق

كونفوشيوسحرصالذيالطبجعةإءورماموضوعإلىالكتابهذا

منه.يقتربألآ

وصفاويحويا،أ"حألالمراسمسجلأوالطقوسكتاب-4

التيالقواعدمنمجموعةإليهامضافأالدينيةالصينيينلطقوس

هذهبأنيعتقدكونفوشيوسوكان،الاجخماعيالسلوكتنظم

تقومالتيالدقيقةالأسسمنوالتعاملاللياقةأدابفيالقواعد

بعضوتشير،الاجتماعيالاستقراريكونوبها،الأخلاقعليها

ولكنكونفوسيوسبعدوضعهتثمالكتابهذاأنإلىالدراسات

سابقة.عصورفيسائدأكانماإلىيعودمحتواه

لوقائعسجلوهوChunchiuوالخريفالربيعكتاب-5

،كونفوشيوسموطن،)لمالأ(لوولايةفيلأموراومجرياتلأحداثا
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.م.ق464مو.ق272العامينبينماتقعلهايؤرخالتيلحقبةوا

،لكونفوشيوستنسبلصوصوهي:الأربعةالكتب-ب

بعضمعبعدهتدوينهاتثموقد،لتلامذتهبعضهايكونوقد

وهي:الفلسفيةالنزعةفيهاوتظهر،الشروحات

والسياسةالأخلاقكتاب"أو،كونفوسيوسمختارات-ا

(LunYu)،لكونفوشيوسقفوموائحونصاأراءمجموعةوهي،

إلىالإنسانتوخهتعاليموكلهاوشسمقها،بجمعهاتلامذتهقام

.الكمالباتجاهبهترقىقيم

تعاليمأبرزويضتمول+(،Hsueh)العظيمالعلمكتاب-2

بهقامماالكتابهذاويحوي،الحكمنظامحولكونفوشيوس

.كونفوشيوسلفكرلطويرمنتسوهسون

وهو;(ChungYung)يونجتشونج،الوسطعقيده3-

الابتعادمعكافةالأمورفيالانسجاممرإعاةضرورةحولتعاليم

وتحقيقلحياةاسؤونتنظيمحولموضوعاتهوتدور،التطرفعن

.لانسجاما

حكمأويحوي،(MengTzu)تسومنجمنشبوسكتاب-4

شروحاتمع،تلامذتهلبعضأولكونفوشيوسعائدةوأمثالا

لفكرالأوائلالشزاحمنيعذالذيمنشيوسوضعهاوحواش

.كونفوشيوس

فيتتدخللاالتسعةالكتبهذهإن.القولإلىنخلص

وأالخلقعمليةفيتبحثولا،(Theologie)الإلهياتمباحث
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الواقعإلىأساسيبشكلوتتجه،الطبيعةوراءماموضوعاتفي

تحويأنهاكما،والسياسيالأخلاقيئالإصلاحإلى،وأحداثه

سيرغيذلكأكدوقد،والحكمالمجتمعلإدارةالقوأعد

،كونفوشيوستعاليمفيالرئيسيلشيءفا":يقولحيثتوكاريف

إنها،السليمةالحياةوعن،السلوكقواعدعنتعاليمأنهاهو

ماقليلابألذاتوكونفوشيوس،وذاتيةسياسيةأخلاقمنظومة

فاهتمامه...الميتافيزيقيةالأمورنحوانتباههيصرفكان

".مذهبهمنالعمليالجانبنحوموجهأكانالرئيسي

وطقوسهاالكونفوشيةمعتقدات

شيئاوالأخلاقوالسياسةالدينيعخبركونفوسيوسكان

الاجتماعيالنظامعندهتعنيكانتالتي"أصأ،(وكلمةواحدا،

وكونانوشيوس.والسياسيالدينيالنظامينكذلكتعنيأصبحت

فيالصينيالموروثعلىالمحافظةعلىأتباعهحضالذي

فيالسماءأوالصلاةيذكركانوالذفيوالشعائر،الطقوس

العمليالجانبإلىالاتجاهفييتثددكان،كثيرةمواقف

بعدماأوالخالقعنبحتأدينياسؤالأيسألهكانومن،الحياتي

خدمةعن،لو-كيسأله"ولما،سلبيةإجابةيجيبهكانالموت

خدمةعنعاجزأكنتإذا:أجابه-الموتىأرواح-الأرواح

هك:لو-كيوسأله؟أرواحهمتخدمأنتستطيعفكيفالناس

تعرفلاكنتإذا:فأجابه؟الموتعنأسألكأنعلىأجرؤ

؟11.الموتعنشيئاتعرفأنلكيتسنىفكيفالحياة
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إلاضطرابسادهمجتمعفيعاشالذي،كونفوشيوسإن

منالمجتمعلإتقاذومذهبهجهدهخقحمر،السياسيةوالفوضى

فيعداهمأعلىالاجتماعيالجانبطغىلهذا،المعاناةهذه

نظاماليستالكونافوشيةإن)1:القوليمكنلذلك،الكونافوشمة

هذهمؤ-!لأن،أطروحاتهفيقطعيإتجاهذافكريأأوعاقديا

استغلالفيرغبولا،نظرياتهفرضعلىيعمللمالديانة

الطابعذيالعمليبمنهجهسعىوإنما،وآلامهمالناسمعاناة

فيبالعيشتكونالسعادةوأن،معنىللحياةأنليثبتالإنساني

.بها"والاعترافالقيمواحترامالافضيلةمناخ

واحدإلهسوىالوجودفيلي!المبأنهكونفوشيوسكأعلن

العنايةبوجودصزحمنأولوكانالسماء،هوالإرادةقوي

ظلماتفيغارقةالصينكانتعندمابالصينالوحدانية

يرضولم،تألهأوعبادةموضعنغسههويكنولم...الوثنية

وأرواحالطيعةلقوىرموزاالالهةيعتبركانلأنه،بذلك

.أكثر"ليس،السلف

باعتبارهاالسماءعبادةأولاأساسهاالكونانوشيةالعقيدةإن

إلهأللأرضلأنالأرضعبادةثم،الأربابربأوالأعظمالإله

الشنتويةطريقةعلىالسلفأرواحتقديسذلكوبعدأيضا،

الطبيعةمظاهروسائروالأنهارالجبالعبادةثثمومن،اليابانية

والخير.النعمةمصادرباعتبارها

الكونفوشية،مبادىءفيالأساسوهوالهدفهووالإنسان
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خلالمنم(.ق-238م.ق)312تسوهسونذلكعنعتروقد

،رقيقانروحانأي؟(Chihi)جيهيانوالنار"للماء:التاليقوله

والأشجاروللنباتات)حياةإ؟(sheng)شينجلهماليسلكن

وللطيور)إدراك(؟أي،(Chih)جيهلهمالي!ولكن،شينج

أما،للعدلإدراكأي)أ((؟)ايلهاليسلكنجيهوالحيوانات

فالإنسانلذا،ايإلىبالإضافةوجيهوشينججيهيفلهالإنسان

."الأرضيةالكائناتأنبل

وفيدائمةصيرورةفيالكونأنالكونفوشيئالحعتاتدوفي

الأول،(YinوYang:الطرفانكانذلكوفي،وتحولدينامية

(Yin)واد،والمذكر،القاسي،الجبار،ءالمضي(Yang)اد

التيالخمسةالعناصروهناك.والمؤنثالعذبالباردالمظلم

المعدن،النار،الخشبالأرضر،:وهيالموجوداتمنهاكان

لذلك،عباداتهمفيمهمامحوراتشككالعناصروهذه،والماء

لهاكانتالخصسالعبادات"وهذه.القرأبيننظامبهاربطوا

القرابينكانتكما،لأخرىعبادةمنتختلفخاصةطقوس

عبادةحالهفيتقدمالتيتلكغيرالسماءعبادةفيتقدمالتي

لأغراضكانتإنماالخمسةالأشياءهذهوعبادةمثلأ،الأرض

."بالإنسانيةخاصةنفعية

منإلهكلليقوممنهتقربالأربابربأوالسماءفعبادة

رعبادةلها،موكلهوبماوالسماءالأرضرفيالمنخثحرةالالهة

أرواحوعبادة،النباتإنماءعلىالأرضرإلهتحفزالأرض

161http://kotob.has.it



والأبناء،الاباءوبينوالخلفالسلفبينالصلةتؤكدالأسلاف

الصناعاتأصلتخليدمنهافالهدفالخمسةالقرابينتقديموأما

الأرضر،:الخمسةالعناصرتستخدمالتيالبشريةوالحرف

.والماءالمعدن،النار،الخشب

وتسيرتخلقعامةبإرإدة،إذن،الكونفوشيوسآمنلقد

عبادةالثانيةالمرتبةفيتحلبعدهاالسماء،هيالمخلوقأت

فكان،عائليهخصوصيةالعبادةهذهجعلتوقد،الأسلاف

عبادة"إن"البجودة"؟خاصمعبدعائلةلكلذلكبسبب

للمعتقدأتالرئيسيالمكونالقسمأضحتهذهالأسلاف

وأالخاصالعائليمعبدهاعائلةلكلفكان،الصينيةوالطقوس

محدد،وقتفيالعائليةالعبادةطقوسفيهتقامحيثمصلآها،

-أوتزون-)مياوللأسلافالعشائريمعبدها)شي(سلالةولكل

)عائلة(سينكبراأكثرعشائريةمجموعةلكلوإن..مياو(.

أمأ،للعائلةعامرئيسلأولمكزسبدورهامعبدلهاكان

العائلةرأسإمايقيمهافكانالمعابدهذهفيوالصلواتالقرابين

.1(العشيرةفيسنأالأكبرأو

ففي،بالأسلافالمرتبطةالتعبديةموأسمهاللكونفوسية

تقدلمينبغيمثلاالشةمنشهورأربعةمنشهركلأواسط

منالعائلةربيتقدمأنهوعندهميجريوما.عائليقربان

منيخرجونهالوحاتأمامركبتيهعلىويجثو،الأسلافمعبد

التالي:النصويتلوداخلهأفيمحفوظةتكونخزائن
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حلولوبمناسبةاليوم،الفلانيفا،نالحانيد،العابد"أنا

،المرحومونأيها،لكمقيهـبانتقديماأودكذا،الانصلأوأسط

القريبة،وإلى،الجذجدوجذ،الجذوجد،والجذالقريبإلى

لنقلالجرأةوأملك،الجذةجدةوجدة،الجدةجذةو،الجذة

هناكلتنعمأروأحكملأدعوالمنزلقاعةإلىالخشبيئلوحكم

.(1التبجيلفائقمعستقدمالتيالقرابتبقبول

ذلكولأجلالسماء،وعبادةبالأسلافطاقوسههاترتبط

فيالقائمةالبجودةأقدمهاومن،واسعبش!سكهياكلهمتنتر

شانسونججبلعلىم523عامشيد!والتيإيوهـسوسونج

وبجودة،بيجنجفياليشببجودةومنها،هونانفيالمقدس

الخ....شان-ووروايفيالمزادة

الصينفيالمنتشرة)البجودات(الأصنامبيوتوالهياكل

انتقديسمظاهرمنتخلولاالأسلافوالسماءبعبادةوالمرتبطة

فيال!نتوعقيدةعنكونافوشيوسيبعدولا.لكونفوشيوس

.الأباطرةأالحكامتقديرلجهةاليابان

يسلممنهووالحكيم،كونيئبانتظامكونموشيوسويؤمن

"كل:الصددبهذاويقول،منهاانفكاكلاية!سيشكلوهو،به

النهارلا،يتوقفشيءلا،الميأههذهتجريكمايجريشيء

حكيمأ".يصبحلاالسماءإرادةيعرفلامن،الليللاو

وهي،الوضعيةالدياناتكمادينأ،انتهتالكونفوشيةإن

المؤلس!أنرغم،كبيرحدإلىوحضارتهاالصحنتراثع!تتعبير
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لأخلاقي.-السياسي-الاجتماعياللإصلاحمشروعأيريدهاكان

الكونفوشعةوالأخلاقالسياسةقواعدمن

والسعيالإصلاحعلىلكونفوشيوسالأساسيالجهدتركز

ببناءذلكويكون،الإنسانسعادةفيهتتحققمجتمعلبناء

مختلفعدىالناسبينوالتراحمالتواددأسسعلىالمجتمع

خدمةيعنيالبنويالولاء"أصبحالطريقةبهذه.المستويات

لتعاليمالخمسالعلاقاتاكتملتثتمومن،حياتهماأثناءالوالدين

بأبيه،الابنوعلاقة،بالرعيةالأميرعلاقة:وهي،كونفوشيوس

وعلاقة،بزوجتهالزوجوعلاقةالأصغر،بأخيهالأكبروالأخ

."بصديقهلصديقا

تقترنسليمةسياسةوإلىالاستقرارإلىتؤديالعلاقات!ه

هذاأصحابنظرفي،والأخلاق"فالسياسة،بالأخلاق

غرضتحقيقيستهدفانوهما،واحداشيئأإلاليسا،المذهب

.مستقر(1متيناجتماعينظامإقامةوهوواحد،

هما:بأمرينمتمتعاالحاكميكونأنيحتاجالأمرهذا

الأكاديمي.العلميالتأهياى-أ

الخلق.منالرفيعالمستوى-2

بأنونادى،الشاملالتعليمفكرةكونفوشيوسأيد)1لهذا

أفضليتولأهاأنيجبوالإداريةالدبلوماسيةالمناصب

."الاجتماعيةالناحيةمنلاالأكاديميةالناحيةمنالمؤهلين
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الحاكميكونأنطلب،المعرفيوالتأهيلالتعليممع،لكنه

،الناسمصلحةفإن،إلأخلاقوابالاستقامةمتميزاوالمسؤول

ممنالحكومةأعضاءكانإإذ!إلاتسملاالفسادومعالجة

ويتففمون،الشخصيةألاستقامةمنقدربأقصىيتمثزون

اهتمامهمقدروسعادتهمبمصالحهمويهتمونالناساحتياجات

."بأنفسهم

وأ"حكم:القدوةالحاكممخاطباكونفوشيوسقالهومما

أنتإذا،المستقيمالصرا!يتبعونجعلهمهو،الناسقيادة

الطريقعلىمقدمتهمفيمشيت)الحاك!ا(،الملكأيها،نفسك

.(1يتبعكألأيجرؤمن،المستقيم

بأ"جين"،مبدأ:هيألاستقامةتحاققثلاثةمبادىءإن

،Li()11لي"ومبدأ،لإنسانيةاكمالتحققالتيلأخلاقيةالمبادىءا

بهذه.للاشلافالولاءآي"هسياو(!ومبدأالاستمامة،أي

المجتمع.ويستقرالصلاحيسودالثلاثةىءالمبافى

مهمة"إن:يقولفإنهوالحكومةالحاكمواجباتإطارفيأما

الناس!وإن،والروحيةالماديةالوفرةوجودمنالتأكدالحكومة

نإ...السلاميتحققلكيوذلك،أخلاقينحوعلىيت!صرفون

هىوالروحيةالماديةالوفرةإلىللوصولالواضحةالوسائل

والمعابالالمدارسوبناء،الضرائبوجمعالقوانينإصدار

يكفي،ماإنتاجيتثمبحيثوالإنتاجالعمكوتنظيموالمتاحف

".الإنتاجمننصيبهعلىشخصكلويحصل
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غرابةولا،إصلاحيةاجتماعية/اقتصادية/سياسيةفلسانةإنها

ديانة-مؤسسأنهيذعولم،مصلحأنفسهطرحفكونفوشيولس

نأالمفيدمن،الحاكمخصائ!شخصيةمنننتقلأنقبل

وتصلح،للحاكمكونفوشيوسحددهاقواعدجملةنذكر

هي:الحكملفلسافةكمرتكزات

الشخصية.الأخلاققوأعديتعلمأن-1"

باحترامه.الجديرينايحترمأن-2

يقوموأن،قربىصدةبيمتربطهمنإلىيتوذدأن3-

كاملة،إزاءهمالرسميةبالتزاماته

أمبرأطوريته،أوولايتهوزراءيجلألى-4

بالحسنى.دولتهموظنييعامكأن-5

صالحهالاجتماعيةوالرفاهيةالعامالصالحمنيجعلأن-6

أبانشحهمنيجعلوأن،الشخصيةورفاهيته،اضخصيا

بحكمهم.يقومالذينالأفرادأو،للشعب

بها.والنهوضالنافعةالفنونتشجيععلىيعمكأن-7

فييقيمونالذينركماالأخالدواطرعاياعلىيعطفأن8-

دولته.

."الأمبراطوريةأمراءبرفاهيةيهتمألى-9

والتعليم،خشهـةبطبيعةمولود،كونافوشيوسعند،الإنسان

منهجأيحددولهذاال!ر،أدرالتمنبهاعلة!مايزيلأنمهمته
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إصلاحعماده،المجتمعإلىالفردمنيتدرجللإصلاحتربويأ

ذأأرادواالذينالقدإمى))إن.ياقول.المعرفةوتحصيلالنفس

بتنظيمبدأواقدالأمبراطوربةأنحاءفيالفضائلأرقىينشروا

ولاياتهمتنظيميحسنواأنأرادواولما،تنظيمأحسنولاياتهم

بتهذيببدأواأسرهمتنظيمأرادواولما،أسرهمبتنظيمبدأوا

قلوبهم،بتطهيربدأوانافوسهميهذبوأأنأرادواولما،نفوسهم

يكونواأنعلىأولاعملواقلوبهميطهرواأنأرادواولما

فيمخلصينيكونواأنأرأدوارلما،تفكيرهمفيمخلص!ر

وهذا،مستطاعحاأبعدإلىمعارفهمبتوسيعبدأواتفكيرهم

.الأشياء1(حقائقعنبالبحثإلايكونلابالمعارفالتوشع

يحذدالمعرفةوتحصيلالنفولسوإصلاحالقلوبتطهيربعد

الدينجوهرمنبعيدةغيرللفردمسلكيةقواعدكونفوشيوس

تأالشابعلىالمنزل"في.يليماإليهيوجهومما،الحق

يجب،منهالأكبريحرمأنيجبالمنزلوخارج،أهلهيحترم

لكن،الناشكليحبألىيجب،بصدقولكنقليلايتكلمأن

وعندما،والشجعانالصالحينبالأشخاصرإلايتصكألآعليه

الوقتهذايخصصأنعليهالفراغبعضواجباتهلهتترك

.1(والمفيدةالجيدةالمعارفلدراسة

جماعية،بروحبالعملأتباعهكونفوشيوسويطالب

وفيالسلودفيوالتوسطالاعتدالمعذلكعلىوالتدرب

ويشير،حسنةبنواياذنكأداءيقترنوأن،والشعائرإنطقوس
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حاجفإشباعلاإنسانيتهيقدمالذىهوالافاضلالإنسانأنإلى

الكريمالإنسان"إن:البابهذأفيويقولط،الماديهومطالبه

علىوصمودهحياتهومقوماتحاجاتهلتوفيريسعىلاوالفاضل

مستعذايكونمنهوالفاضلالإنسانوإنما،إنسانيتهحساب

."إنسانيتهحفظأجلمنبحياتهللتضحية

المرأةعنحديثهفيكونفوشيوسيصكحينالمثمكلةتبدأ

نظريطوليثبت.غوايةمصدرويعدهاشأنهامنيحدنجدهحيث

فيالجميلاتالفتياتمنئمانيندعاعندمااختبارإلىسعى

ومعاونيه،(Lu)لوحاكمأمأميرقصنوتركهن،)داكلأ(لوموطنه

الحكامأنظاريحؤلاأنتسيلووتلميذهكونفوشيوسحاولولما

إلىذلكمنخلصوقد،يفلحالمآخرموضوعإلىالفتياتعن

:القوإط

المرأةلسان"إحذر

اجلأوإنعاجلاإنمنهستلدغإنك

المرأةزيارةواحذر

آح!"وإنعالجلاإنستهصيبكإنها

والحكمالسياسةفيالإصلاحيةكونفوشيوسدعوةإن

هوعليهيؤخذماأنإلاكثيرةإيجابياتتحويكانتوالأخلاق

المفاهيمسائرعنيختلفلاوالذي،المرأةمنالسلبيموقفه

كالهندوسيةومذاهبهاللصينالمجاورةالبلدانفيالسائدة

والشنتوبة.والبوذية
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التاسمالخحلى

الشنتوية

تمهيد

معرفيتراكمنتاجوأدبياتها،القوميةاليابانديانةالشنتوية

بعينهلشخصالشنتويةتنسبلاوالهند،فيالهندوس!يةكحالة

مؤسسها.أنهعلى

وأإتهتعني:شين.(Shen-Toa):مقطعينمنكلمةالشنتو

الإته.طريق:إذنالكاملومع!ناها،طريقتعني:وتأو،روح

لأ-أ+!،(-5أول)ا؟حنفسهالمعنىيفيدآخرتعبيرأيضااليابانيةوفي

الآلهة.طريق:بالعربيةومعناها"ميتثي-نو-"كامي

مكانتحتلالتيالشمسعبادةمنالشنتوعقيدةتنطلق

اسممنمشتقالياباناسمأنحتىالشنتومعبوداتفيالصدارة

مناطقمناليابانإلىالمهاجرينقدماءأطلقفلقد،الشمس

الاعتقادذلكإلىوالدافع،الشمسبلدأي؟نيبون:اسمآسيوية

أولا،اليابانجزرعلىاليابانجبالخلفمنتثرقالشمسبأن

العالم.أنحاءسائرعلىالموقعذلكمننورهاينتشرثئمومن
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تيكولا؟نيبون:اسمجزرهمعلىيطلاقونحالياواليابانيون

كانوالليابانالمجاورونوالصينيون.الم!رقةالشمسبلدأي

الشمس،منهاتشرقالتيالبلادأيكو"؟بن"جيم:يسمونها

التسميةاقتصرتثتمومنزابانغو؟.يسميهاكانبولووماركو

السلافيةاللغاتوفي،""جابانإلىالاسموحؤر،(1"زايانعلى

.اليابان.المعتمدالاممنتحذلكومن،ياءالجيمتقلب

ديانةفيوعبادتهابالشمستاريخياالياباناسمارتباطإن

ومسيرة،تراثهياليابانفيالديانةهذهأنعلىيدللالشنتو

قدالبوذيةأنومع.بهاارتبطتاليابانحضارةأنكما،تاريخية

معظم،فيهاجاءمابعضاعتنقأو،واعتنقهامبكرأالياباندخلت

بمعتقداتهاالشنتويةبكلا،بألسنتويةممزوجةبوذيةأنهالآإاليابانيمن

.هذايومناحتىكذلكيزاللاوالأمر،علمهاالغالبةهي

الشنتوعقيدة

المنحىنحتهيولاالتوحيد،عقيدةالشنتويةتعرفلم

تذهبماخلال!منتبررأساطيرمنتنطلقكانتبل،العقلاني

التالية:بالمقالةعقيدتهمأسرنجملأنونستطيع.إليه

علاقةلهمعديدينبالهةالإيمانعلىتقومالشنتوعقيدةإن

شيء،كلبقداسةيعتقدونحيث،الطبيعةمظاهرمنمظهربكل

،الأباطرةإلى،والأجدادالأسلافإلىالأنهارإلىالكواكبمن

عبادةيسقطواأندون،كائناتمنالطبيعةفيماسائرإلى
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واحدمعبودللشنتويكونلاوبذلك،الأولالمقاممنالشمس

مظاهرمنيقدسونهماككفيئيذهبونأئهمإلا،بهيعتقدون

.الأشيأءكلتتتمفبواسطته،(Kami)الكاميهورابطباتجاه

كانتوإذا،عقيدتهمفيعموضاالأمريزلدكاميوتعبير

الدلالة،غامضةأنهاإلى،الهةأوبإلهأحياناتترجمالكلمة

تعنيهيو،تثعسيرأوترجمةدونبحرفيتهاتستخدمأنوالأفنحمل

علماءأحدأقزوقد،آعلىهوماأوفوقهوماكذلكعندهم

عنبعجزه،عشرالثامنالقرنفي،نورينجا""مونوريالشنتوية

اد"كامي"فإنذلكرغملكن"،اد"كاميمعنىتحديدأوفهم

طبيعية،فوقصورةوهو،عقيدتهمفيالرئيسيالمحوريشكل

مظهرككفيتأثيرهايظهرمحدودةولااعثياديةغيرقدراتلهو

أعلاها.إلىأدناهامنالطبيعةمظاهرمن

جعلواحيثوإشراقها،بالشمسالمرتبطةعقيدتهموفي

منكذلكفسروالها،(Amaterasu)""اماتيراسالأولالصنم

الشمسبأنتنصوأسطورتهم،والليلالنهارتعاقبخلالها

نو--سوسا:يدعىذكرأخلهاكان،كامي-أومي-آماتيراسو

المقدلسصنمهأفزعتفوضويةبأعيالالأيامأحدفيقأموو

ويكونالدنياتظلموليذاالسماء،فيغارفيواختفئففزع

الليل.

المقد-!كتابهمفيأساطيرهمحسب،الخلقعمليةأما

الموجودال!لأوأنعمونيز:يليفيماتتلخصرفإنها،""كوجيكي
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المهسب،السماءمركزالمولىالإله:همالسماءفيالهةولدكان

إلهكانوأخيرأ،المهيبالأعلىالإنتاجإلهوجودكانبعدهاثم

صورعندهملهالالهةمنالثالوثهذا.الإلهيةالولادات

عنأجسادهمحجبواوقدعازبينكانواالالهةفهؤلاء،جسدية

،والولاداتوالإنتاجالمهابةالالهةهذهإلىنسبواوقد،الانظار

.والسلطانالخلقفيالأساسيةالأموروهي

الرضي،الأممرالإلههما:الأرضمنإلهانكانبعدهم

الخمسةالالهةعقداكتملومعهماةالسماءفيأبدأالمقيموالإله

بها.يقولونالتيألاخرىالالهةعنيتمتزونالذينالسماويين

الأنظارعنومحجوبينعازبينآخرانإلهاقكانذلكبعد

والإله،الأرضفيأبداالمقيمالإله.هماالسابقينكالخمسة

المتزاوجين،الالهةدوريأتيذاطثبعد.الوافرةالغيومحقك

إلهةوزوجتهالطينإلهيولد"كوجيكي"ادأسطورهوحسب

الهائج،الوتدالإلهةوزوجتهالصلدالوتدالإلهوبعدهما،السيف

الأنثىالالهةوزوجتهالكبجر،الهيكلالذكرالإلهيولدثمومن

وزوجتهالناضجةالهيئةالإلهولادةدورويأتي،الكبرالهيكل

وهما،الأباطرةكانمنهمامنأخيراويكون،المعشوقالإلهة

فوكاميإيزاناكيهما:الإلهانوهذان،الغوايةتبادلاإلهان

والخلقالتكاثرمسألةأسندتوإلمهما،فوكاميإيزاناميوزوجته

.الأسطورةحسب،اليابانيةالجزركانتعملهماومن،والتوالد

الجزر،:إلهيمولوداليابانفيماكل،أساطيرهمحسب
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،النباتات،الجبال،)السهولالطبيعةمظاصالبحار،،الجبال

سلالةمنالمنحدرينالأباطرةالحكاموكذلكالأشجار(،

ممجزايعذونهالذقيعمومااليابانيالشعبوبعدهم،أماتيرأس

والأمم.الشعوبسائرعلىومتمئز!

On--O()11أوسيرو"أونتعبيراليابانيينوعند Shiro،وأون

بحياتهممديونبأنهميؤمنواأناليابانيونعلموقد،لامتناناتعني

المحسنيننعمأي؟"h(S-أه)ولأون-شي"دهيتهمورفاوسعادتهم

،والوالدان،والارضالسماء:همالأربعةوالمحسنون،الأربعة

التيالحساسةالكائناتجميعShujo((()9"الشوجوو،والحاكم

.(أيضألإنحمانوا،الخ...والنبات،لطيوشوا،تنالحيواات!مل

يعترفواأنإلاأسلافنايسع"ولمإيديميسسو.سازوويقولى

للحمايةله،ممتنينيكونواوأن،<((Tinno)"التشوبجميل

بالامتنالطيشعرواأنإلايسعهمولم،إياهامنحهماللتينوالعناية

كانوا.الأمبراطوريةالعائلةفضائلوقرتهاالتيالسليمةللبيئة

،(((Tinno)التينوألنعمةورفاهيتهمبحياتهممدينونأنهميعلمون

المخلوقاتنعمةوليسالأجداد،ونعمة،المجتمعونعمة

."الح!حاسةالكائناتوجميعبلوحسبالمجانسة

تسيطرقوةأوروحوهوأكامي".فيهاإذنعندهمالعقيدة

الثنتو،ديانةفيالكاميلعددحدودولا،وال!بشرالأشياءعلى

أ+(ولول)5تينو"وفيها،لمحسنينوالإحساسامزر5()،أونأوفيها

وأللمعبوداتالقائمةالهياكلالأصنأممعالعلاقةإلىترمزوهي

vr?http://kotob.has.it



الأمبراطور.وإحسانفعلوعلى،المتعددةالآلهة

تهم،لمعبوداثيلوالتمالأصنامواوالهياكللمعابداانشنتويقيم

التقديسلجهةحازمأخلاقيمولمحفمععقيدتهموتقترن

إقامةمنالإنسانبتمكينتكونالطقسيةوالطهارة،والطقوس

".ا)كاميادمععلاقة

أرضيديندينهمإنبل،أخرويةبحياةالشنتوعقيدةتقرلا

.الموتبعدبماأتباعهيهتملاالتوجهات

الشنتوعندوالهياكلالطقوس

وأمعقدةوطقوسبعباداتأتباعهاالشنتوديانةتطالبلم

معومزجتهثقافيوافدكلاستقبلتقدنجدهالذلك،متنوعة

هوماالشنتومذهب"إن:لمحيللهذا،البوذيةخاصةمفاهيمها،

نإ...الأجيالعبرومتوارثةتقليديةيابانيةاجتماعيةعاداتإلا

."اليابانيونيحشهاحياةأسلوبهيالشنتو

عندهموأهمها،الشنتويةفيأساسيةمكانةتحتلالهياكل

إليهويحج)أماتيراس(الشمسإلهةلعبادةالمعدالهيكل

فيبناؤهتموقد،(((3I)ح"آيسمدينةفيوهو،سنويأالشنتويون

مخصصداخليهيكلمنويتألف،الميلاديالثالثالقرن

وقد،الامبراطوريةللأسرةالأولوللجدالشمسإليةلعبادة

اسميلادي،االخامسالقرنفيبناؤهتمخارجيهيكلإليهأضيف

"تويوكالإلهةلعبادهويخصصونه،الأولمنمكانةأقلوهو

الزراعة.إلهةوهي"ميكامي
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"إزوموفي(((Taisha)"تيشاهيكلالمهمةهياكلهمومن

(Izumo)«تجاريةسوقاكانتوإزومو،إزوموع!يرةاسمويحمل

هياكلتقعتيشامنالغربيالشمالوفي،لزراعيةاللمنتجاترئيسية

السنة.أياممدارعلىالشنتوالزائرونيقصدهايزاللاقديمة

حديثهوماومنها،وهناكهناتنتشركثيرةهحاككوهناك

العسكريينلأرواحأقيمالذيطوكيوفي"ياسوكوني"كهيكل

طوكيوفيالضخمميجيوهيكل،اليابانعندفاعاماتواالذي

الشنتوية.جذدمعاصرأمبراطورلأولخصصوالذي،كذلك

السرق،أوالجنوبنحواتجاههايكونالشنتويةوالهياكل

محظوظينغيراتجاهانلأنهماال!مالأوالغربباتجاهتكونولا

كلبانهما،حارسينالهيكلمدخلعلئويضعون،عندهم

11"كاميديخصصونهاالتي(Inari)لإنارياهباكلباستثناءكوريان

لاعتقادهمثعلبتمثاليحرسهاالإناريفهياكل،الأرزحقولا

عندهم،مهمةالهياكلوهذه"كامي"،ادرسولموالثعلبأن

يشكلالذيالأرزخاصة،الزراعةويحميالعطاءإلهفالإناري

غذائهم.فيرئيسةمادة

مبافيتتطلبتكنولم،القدممنذبسيطةالشنتووطقوس

تحتتؤدىوكانتنسبيا،الهياككبناءتأخرلذلك،خاصة

موجودةحالياوهي،عندهمالمقدسة(Sakaki)ساكاكيشجرة

جاكاري"كامي:لفظييكررونمعابدهمفي.هيهلكلداخل

,KamiGakari)))و"كانجاكاري(Kanagakari)))يتراقصونوهم
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،""كاميادمعالتوحدإلىبهميؤديذلكأنمعتقدينالوجدمع

جماعي.أوفرديبشكلتؤدىهذهوطقوسهم،ينشدونهماوهذا

خلودعندياننهمفيحديثولا،الشنتوعندكهنوتطبقةلا

يقدرواأنأتباعهاالشنتويةبهتطالبومأ،أخرويةحياةأوللنفس

ابتهالاتمقدمينآخربعدحيناقبورهمإلىيحجواوأنأسلافهم

أباطرلهم.معنفسهالأمريفعلواوأن،والخشوعالضرأعة

بوصفهاالمرأةالعبادةفيعندهمالمستخدمةالأدواتومن

والستحة.السيفيستخدمونوكذلك،الشمسلنورالعاكس

قدميهعلىيسيرفالزإئر،محددةاليةفلهاالهياكلزيارةأما

يغسلأنمنلهبدولا،الرئيسيةالهيكلبوابةتخطيهبمجردحافيأ

حوضمنأو،الهيكلمجمعفيطبيعينبعماءمنوفمهيديه

يحنيثم،الهيكلفيمتوافرةبانيةذلكويتم،الصخرفيمحفور

التوسلاتتكتبأنالجائزومن،توسلاتهمقدمأإجلالارأسه

المقدسة.السكاكيأشجارإحدىعلىوتعلق،ورقعلى

هي:عناصرأربعةتحويالرسميةوعباداتهم

إلىبالإضافةوهو((Harai))هارايالتطهرفعل-ا

منهابورقةأوالسكاكيشجرهبفرعأحدهمتلويح،الاغتسال

المتعبد.رأسعلى

وأالحبوبمنويكون((Shinsen))شينسنالقربان-2

.المالمنيكونأنالأيامهذهالعادةجرتوقد،التراب
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.(Norito)والابتهالا!الصلاةطقوس-3

معالطعامتناولإلىوترمز،(Neorai)الرمزيةالوليمة-4

الأرزخمرمن!طراترنتمفالوليمةتشملوقداد"كامي"،

.المقدس""ميكي

حولغالباتدورابتهالاتعلىصلاتهمفيالشنتوويركز

التالي.النصذلكعلىال!نماذجومن،دنيويةمطالب

الإلهأيهاالمقدسحقلكفيهخاكشيء،كلوقبل"أولا،

المهيمن،

سيحصدونها،التيالأخيرةالأرزحبةليت

ستحصد،التيالأرزم!تالأخيرةالحبةليت

سواعدهممنالمتساقطالعرقبحبات

لالانخذينالعالقينالوحلمعوتشذ

بفضلكنزدهرالحبةهذهلت

،الكثيرةالأيديإليهاتتوقالتيالأرزسنابلوتتفتح

.1(النباتوإعدادالثرابفىالثصهـاتلىأوفتكون

ومساء،صباحأ،صلاتهالشنتوييؤديالمعابدإلىبالإضافة

الهيكلأمامينحنيالاغتسالفبعد،نفسهالمنزلهيكلفي

.لاتلابتهااتكونوبعدها،بممتينحنيتم،مرتينبيديهمصفقأ

يسمونهسنويطقسعندهميوجدالأسلافنقدبابومن

;Obon)?في:التاليالشكلعلىويتم،الأهلأرواخيومأي"
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وموطنهمقراهمإلىالناسيسافر...عامكلمنيوليوسهر

لأهك.اأرواحيومويسمى،الاحتفالهذاليحضرواالأصلي

إلىالفترةهذهفيتعودالموتىأقاربهمأرواحأناليابانيونيعتقد

.لاتلاحتفاوابالترحابلأهلايستقبلهاحيثلأرضيةامنازلها

منالبيتمدخلفيانانيمنصغيرةشعلةالأسرةتضع

،المنزلداخلالمقامالمعبدنموذجإلىالهباتوتقدم،الخارج

البخور.معالموسمفاكهةثمراتمنبعضأتكونعادةوالهبات

وتدخك،بألشعلةتسترسدالأهلأرواحأناليابانيونيؤمن

لتأركهم،وبهم،المنزليالصغيربالمعبدوتحيطالمنزل

خارجالشعلةإيقاديعاديومينوبعد،الفترةهذهمعهموتعيش

."الدائممقرهاإلىالعودةطريقالأرواحلتعرفالمنرل

أعيادشكلعلىبهالمجتفلونسنويةمحطاتالشنتووعند

هي:

الاخفاكيوميكون/أكتوبر،الأولتشرين17-فيأ

الأرز.محاصيلجنيأوائلمعذلكيترافقحيث،للكامي

آيسمعبدإلىيحجونالئاني/نوفمبر،تشرين23-في2

إلهةوعبادةالأسلافأجلمنللكامييتقربونحيث)س!15(،

.أمأتيراسالشمس

.(KumanoNuchi)معبدأوهيكليزورونوفيه،النارعيد-3

.(SuijinMatsuri)هيكليزورونو!هالمأء،كاميعيد-4
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ومفاهيمهمالشنتوثقافةمن

بعيد،غيرزمنحتئالعالمعنمعزولةكانتالتياليابان

)أماتيراس(،الشصرإتهةعبادةعلىعقيدلهاقامتوالتي

أنحدرتالتيالأمبراطوريةالعائلةوتقديسالأسلافوتقديس

فيالسلطةليمارسالسماءمننزاالذيأماتيراسحفيدمن

وقد،الشعوبسائرعلىبالتفوقبإحساسهشعبهاامتاز،اليابان

فيالجذيةروحمعالمقاومةنزعة،ذلكبسبب،عندهتوئدت

لماذالنايفسرماهذا.التانوقهذاتثبتإنجازاتلتحقيقالعمل

الحربفيهزيمتهاعندإلامحتليدخلهالمعصتةاليابانبقيت

إطلاقأاليابانيونيستخدملمالموقفهذاعندو،الثانيةالعالمية

فيلاإلاحتلال،جيشكلمةأواستسلامأوتسليم"كلمة

واستخدمومجلاتثم،جرائده!!فيولا،الرسميةالوثائف

وجملة،التسليممنبدلأ،الحربانتهاء:جملةاليابانيون

جشمنبدلا،متقدمةقاعدةفيعسكرالذيالجيش

نأالحكمة"منقائلأ:الأ!إطورخطبوقد".الاحتلال

المزيدسفكمنأفضلذلكفإن،احتمالهيمكنلامانتحمل

.الدماء11من

فيالتجديدثورةالمقاومةالروحهذهتجديدفيأسهمتوقد

أصبحتحيث(م1291-أAIV)ميجيالأمبراطورمعالشنتوية

لأمبراطورياوالقصر،اليابانيةللوطنيةلاخراالعملةوجهالشنتوية

.احدةومكانةلهماالشنتويوالهيكل
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نأيصحلاقرارأيبأنويرون،الانرديةاليابانيونيمقت

أغلبيةعنيصدرأنينبغيوإنماواحد،شخصعن"يصدر

عمللجنةخلالمنأو،جماعيةمشاوراتوبعد،الأصوات

بذاته،هدفابالإجماعالقراراتاتخاذويعتجر،"فريقمنمكونة

فإن،المعارضبرأيهشخصتم!كوبالمقابكدلكحصكوإذا

بذلكوهم،عندهمشديداستياءمحليكونالموقفهذامثل

فردية.روحمنالغربمجتمعاتفييسودمانقيفر

جماعة،فيالانخراطروحعلىينشأاليابانفيوالطفل

الاجتماعيالنبذويخاف،عليهالمجتمعسلطةقبولعلىويدزب

فيالطبيعيواقعهمنالطفلينتقلالتربويالأسلوب"وبهذا

المدرسةسلطةثئم،الأبويةالسلطةقبولهإلىالأولىعمرهشوات

بماوتسليمهقبولهيجيءبعدها،الده!ةتثيربسهولة،الصارمة

المجتمعمنأو،أحكاممنإليهاينتهميالتيالجماعةتصدره

لاخرين،إقبكمنيقاطعأنللطفلالعقوبأتأنواعدسىوأ."ككل

منذمعروفهعقوبةوهي،قريتهأهليقاطعهالذيالكبيروكذلك

Mura)هاشيبو"موراباسمعندهمالقدم Hachibu)))ومعناها

بعيد.إقليمأوجزيرةإلىبالنافيالحكم

يسجكلمبحيثاليابانفيمتماسكةوطنيةوحدةوتدماهذا

اليابانيين.بينداخليةأهليةحربأالتاريخ

اليابانية،الأسرةأنحتىجيد،بشكلالوقتيستثمرالياباني

قبلالمنزلإلىالأسرةردتيعودأنيرضيهالا،خاصةوالمرأة
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اليابانفيوالتعليم،غيرهمنأهميةأقلأنهيعنيفذلك،سواه

018مقابليومأ024الدراسةأيامحيث،الاتجاههذايلتزم

.لبنانفييومأ016إلى051و،الأمريكيعنديومأ

وأمام-الشنتوثقافة-الوطنيةاليابانثقافةفيمطلبالنجاح

ابنهاريسبالتيفالأم.الحكهوالانتحاريكونفشلحألةأية

والأب،فشلهعنمسؤولةنفسهاتعتبرلأنهاتنتحرقدامتحانفي

الاعتذارعنتعبيرأينتحرقدمثسمدةأوبإدمانلأسرتهأساءالذي

هذ!ليحصلكانوماينتحر،قديرسباسذياوالتلميذ،والتوبة

نأيرى،ثقافتهوفق،اليابانيلأنإلاالنفسمعاقبةفيالتشدد

عنالسكوتعليهيصعبأنهكما،حليفهيكونأنيجبالنجاح

رذيلة.أوعارأو!لأي

تقدماليابانثقافةفإن،الرجكمنالمرأةلموقعبالنسبةأما

نأحسنا"ليمر"كوجيكي":ادكتابهمنصوصففي،الرجل

.أولأ"تكلمتالمرأة

لالأنهالأسلافعبادةخلالمنعندهمامتيازاتوللصبي

إليابانيوالرجل.الذكوروالأحافادالأبنأءإلابهيقومأنيمكن

ذلكأعطىوقد،أنشطةمنيتبعهومالعملهوقتهمعظميعطي

ورعأيةالمنزليةالواجباتأما.الحديثةاليابانلنهضةزخمأ

منذلكفكلالسكنيالحيفيالخدماتوتحسينإلاولاد

.المرأةمسؤوليات

الياباني،للمجتمعالمميزةالسمةهوالأسرويوالتضامن
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وإسكانهمابائهمتكريمعلىيحرصونالأبناءأنذلكومن

فيكبير،بمدر"يساعد،التضامنهذاواحد،منزلفيمعهم

منزالفما،المثالسبيلوعلى،والأفرادالأسرةحياةاستقرار

ذلك،عنوفضلا،أولادهممعالمسنونالآباءيعيشأنالمعتافى

عنمنفصلينيعيشونالذين،الأبناءيقدمالحالاتمنكثيرففي

الإحساسوهذا،لهمماليةمساعدات،السنكحارابائهم

،كالإخوةالدمصلةلربطهمالذينبمنكذلكيوجدبالتفامن

فيالبعضبعضهملمساعدةاستعدادأيبدونالذينوالأخوإت

الأسرةلحياةالاستقرارفىيسهممماالطوارىء،مناسبات

وضعت،التضامنهذامثلولتشجيع،كبيرحدإلىوأفرادها

المتقدمينذويهميساعدونالذينلأولئكضريبيةمزاياالحكومة

مصممةعامةمساكنلبناءم!روعأتتنقذأنهاكما،السنفي

.معأ(1والأبناءالاباءلسكنخصيصأ

ككوترك،الكنفوشيةوكذلكاليابانالبوذيةدخلتلقد

تتأصكاليابانيةالوطنيةالشخصيةأنإلا،المؤثراتبعضمنهما

حضارةفإن،وبكلمة.الحياةميادينمختلففيالشنتويةفيها

أساسهامبادىءمنترسخهوما،الشنتويةوليدةهياليابان

.الأسلافوتقديسالأباطرةتقديسالسياسي-الاجتماعي
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والمراجعالمصادر

المربية:الكتب-أ

،هط،صادردار،بيروت-التاريخفيالكامل:الأثيرابن-أ

.مهـ-14155991سنة

وضع-والنحلوالأهواءالمللقيالفصل:الأندلسيحزمابن-2

العلمية،الكتبدار،بيروت،الدينشمسأحمد:حواشيه

م.-_14161991سنة،اط

،عباسإحسانالدكتور:تحقيق-الأعيانوفيات:خلكانابن-3

.م4991-حص4141سنة،صادردار،بيروت

ناهدد.:تحقيق-الفهرست:إسحاقب!محمد،النديمابن-4

.م8591سنة،أ!،الفجاءةبنقطريدار،قطر،عثصانعباس

سنة،صادرمكتبة،بيروت،ساباعيسى:ترجمة-بوذأإنجيل-5

.م5391

سنةثرأصيلأيابانيأكن:سازوإيديميسو،-6

.م7391

ترجمة:-الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات:جفري،بارندر-7

،مكاويالغفاريعبد.د:مراجعة،إمامالفتاحعبدإمام.د

.م3991مايوأيار/،173العدد،المعرفةعالم،الكويت
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01-

12-

م!أ-

14-

16-

إحساند.:وتقديمترجمة-صهيونحكماءبروتوكولات

.م1هـ-5841889سنة،أط،النفاضدار،بيروت،حقي

عديه:وعلقراجعه-البلدانفتوح:الحسنأبو،البلاذري

سنة،العلميةالكتبدار،بيروت،رضوإنمحمدرضوان

.3iم8391هـ-أ.

المسيحية-العقيدهإلىمدخل.واخرون،كوستي،بندلي

.م8891سنة،4ط،النورمنشورات،بيروت

.د:لهوقدمراجعه-الهنديةالفلسفة:الريحانأبو،الميروني

صيدا،يوسفالم!نعمعبدوعثمانمحمود،الحليمعبد

تاريخ.بدون،العصريةالمكتبة،(البنان

ديب،سهيل:وتعليقترجمة-وكاياتهاتاريخها:التوراة

.م8291هـ-2041سخة،4ط،النفائسدار،بيروت

ترجمة:-العالمسعوبتاريخفيالأديان:س!يرغي،توكاريف

سنة،أط،والنشرللطبهاعةالأهالي،دمق،فاضلأحمد.د

.م8991

،زيادةنقولاد.:تعريب-البشريةتاريخ:أرنولد،تويهبي

.م8591سنة،الأهليةالدار،بيروت

الاصوليةقصة؟والحربالمسيحيةةرفيقد.،حبيب

،القاهرة-الإسلاميالشرقعلىوالصرأعالأمريكيةالصهونية

.م1991سنة،طا،للدراساتيافا

تجاهالأمريكيةالسياسةفيالدينيالبعد"يوسف.د،الحسن

الوحدةدراساتمركز،بيروت-الصهيوني-العربيالصراع

.م0991شة،طا،العربية
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17-

18-

91-

21-

22-

23-

24-

وحاضرهمماضيهمفيالصابئون؟الرزاقعبدالسيد،الحسخي

.م6191هـ-0138سنة،العرفانمطبعة()ئبنانصيدا-

الحركةمنالحمايةالدولةموقف:ح!اند.،حلاق

سنة،العربيةبيروتجامعةمنثورات،بيروت-الصهيونية

.م-7891حص8913

والحفيقة-الأسطورةبينالأديانعالم.محمدفوزيحميد،

سنة،العالميةالإسلاميةالدعوةجمعيةمنشوراتليبيا،

1991?.

دار،بيروت-وتعاليمهتاريخه.التلمود:ظفرالإسا،م،خان

.م8191هـ-1041سنة،il-،النفائر

دار،بيروت-والتوحيدالوتيةبينالتوراة:سهيك،ديب

.م.اسنة،اط،النفائ!س

الإيمانفيمقالةالمئة:يوحناالقديس،الدمشاقي

المكتبة،بيروت،شكورأدريالوس:عربه-الأرثوذوكسي

.م1991سخة،2ط،البوليسية

نجيبزكيد.:ترجمة-الحضارةقصة:ول،ديورانت

هـ-8014سنة،الجيلدار،بيروت،اخرينومحمود

91 AAأ.

الجبالي،ليلى:ترجمة-اليابانيون:أدوينرايشاور،

،136الرقم،المعرفةعالم،الكويت،جلالشوقي.كراجعة

.م9891أبريك/ننيسا

التفكير:كايأورانجحاجد.،الدينبحرداتوبنرحمات

رؤوفد.:وتعليقترجمة-الإسلامقبكالعالمفيالديني
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26-

27-

28-

92-

03-

31-

32-

33-

34-

36-

تاريخ.بدون،الثقافةدار،)قطر(الدوحة،شلبي

جمعيةليبهيا،-الحياهفيالدينوظيفةمحمد:د.،الزحيلي

.م1991سنة،خاعةطبعة،العالميةالإسلاميةالدعوة

مركزمشورات،مالطا-الانجيليةالأصولية:محمد،السماك

.مأ441سنة،اط،الإسلاميالعالمدراسات

دمشق،-التاريخفيواليهودالعربأحمد:د.،سوسة

تاريح.بدون،7ط،والنشرللاعلانالعربي

وإدمانوالتقاليدالعادات:اليابان:مححدالفتاحعبد،شبانة

.م6991سنة،مدبوليمكتبة،القاهرة-التفوق

مكتبة،هرةلقاا-كونفوسيوس:حن.د،نسعفاتهشحا

تاريخ.بدون،مصرنهضة

،القاهرة-التسعيناتفياليابافيالتحدي:حسين.د،شريف

.م3991سنة،اط،مدبوليمكتبة

أحمد:ترجمة-اليهوديةغيرالصهيونبةريجنا:،الشريف

كانون،المعرفةعالمالكويص،العزيز،عبداللهعبد

51ديسمبر/الأول RAم.

مكبة،القاهرة-الكبرىالهندأديانأحمد:د.،شلبي

.م8691سنة،8ط،المصريةالنهضة

،القاهرة-الشرقفيالقديمةالأديان:الرؤوفعبد.د،شلبي

.م8391هـ-3041شة،2!،الثروقدار

خانجي،مكتة،القاهرة-اليهوديالمجتمع:زكي،شنودة

تاريخ.بدثن

تحقق:،والنحلالملل:الكريمعبدبنمحمد،الهرستانيئ
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37-

38-

93-

04-

41-

'f-

43-

44-

46-

هـ-2041س!نة،المعرفةدار،وتبر،كيلانيسيدمحمد

8291r.

وتطورها-نشوؤها.الحيةالأديان:أديص.د،صعب

.م3991سخة،أننهاردار،بيروت

جامعة،القاهرة-الإسرائيليالدينيالفكر:حسن.د،ظاظا

.م7191سخة،العربيةالدول

الصيحالسيدعهدإلىالتاريخفياليهود:بولسالقر،عبود

.م0291سنةI(المحتلةافمسطينيافا)-

رهديإعداد:-يهودأليسوااليوميهود:بنيامين،فريدمان

هـ-3014سحة،2طث-،النفادار،بيروت،الفاتح

.م8391

الراثإحياءدار،بيروت-القرآنلأحكامالجامعةالقرطبي

تاريخ.بدوت،العربي

الدارجدة،-الرسلإلىالحاحة:خليلمناع،القطان

.مهـ-8791ا7i.سنة،ا16-،السعودية

أحمد:ترجصة-أليومويهودعشرالثالثةالقبيلة:ارئر،كيستلر

.م1991سمنةلل!بالمصريةالهيئة،القاكرة،هاشمانجيب

يوسفكام!!ةترجمة-التهديمالثرقيالفكر:جون،كولر

عالم،الكويت،إطمالفتهاحعدإمامد.:مراجعة،حسين

.3991rيوليوتمور/،المعرفة

دار،القاهرة-أجزاء()3الكنيسةتاريخ:جون،لوريمر

.م29/91سضة،ال!قافة

حمة:قي-الأولالكتابةالمندائيونالصابئة:ردراوهالليدقي
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47-

48-

94-

سنةالأندلر،مكتبهة،بغداد،روحيوغضبانبدوينعيم

م.9691

،القاهرة،التونيخليفةمحمد:تقديم-التلمودكنوز:ليفي

.م1991هـ-1141سنة،2ط،التراثدار

عبدالدينمحييمحمدتحقيق-الذهبمروج:المسعودي

13سنة،هط،الفكردار،بيروت،الحميد Ar739-م1هـ.

حناالأب:الترجمةعلىأشرف-الثانيالفاتيكانيالمجمع

.م2991سنة،طا،البوليسيةالمكتبة،بيروت،الفاخوري

القسم-الصهيونيةالأيديولوجي!:الوهابعبد.د،المسيري

الأولكانون،المعرفةعالمسلسلة،الكويت،الأول

.م8291ديسمبر/

المؤلفين،منمجموعة-متقابلةمرايا.والإسلامالص!يحية

الإسلامية،-المسيحيةالدراساتمركز،البلمندجامعة،لبنان

م.v144سف

كيرل!المطران:الألمانيةمننقله-عفائدهافيالمسيحية

سنة،اط،البوليسجةالمكتبه،بروت،بسترسسليم

.م8991

.د:عليهوعلقوشرحهعربه-منؤشرحاومنولمرتى،

هـ8041سنة،اط،الرسالةمؤسسة،بيروت،حقيإحسان

.م889-1

منورات،ييروت،الأرثودوكسيةالكني!ة:تيموثيير،و

.م8291سخة،النور
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الفرنسية:الكتب-ب

,Clarkeء،ك!55-11 Peter .B et autres auteurs: Le grand

,ris.Editions Solarكons du monde - Pا!اdes rel

_5991'l annee

65-khs - Paris, Editionsاhourte, Michel: les Sاس!في

Breplos,)+كااولس!س!.8891

75-les entretiens de Confucius - Traduit par Pierre

Reykmans, preface 'd Etiemble. Paris, Editions de

8791.Gallimard, 'l annee

OA-ع)(Malherbe. Michel: les religions de 'I human

3991.1، Paris, '1 annee5+ح+،-

:تعاسولموا-%

سنة،ا!،الثقافةدار،الماهرة-الكتابيةالمعارف-دائرة95

0991?.

الملكعبدبطرسد.:حرره-المقدسالكتاب-قاموس06

.م4991سنة،9ط،الثقافةدار،القاهرة،واخرون

منظور.ابن-العربلسان-61

حنالياالأرشمندريت:وترتيبجمع-الكنسيالشرعمجموعة-62

.م8591شة،الورمنشورات،بيروت،كسابإلياس

سنة2،ط،المشرفدار،بيروت-الكتابياللاهوتمعجم-63

.م8691

الأصفهاني.الراغب-القرانعريبمفردأت-64

سنة،اط،النفاشدار،بيروت-الميسرةالأديانموسوعة-65

.م2-_)..1421
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أعمالمؤسسةالرياضر،-العالميةالعرببة-الموسوعة66

141سنة2،ط،الحوسوعة f9991-مهـ.

.م8491سنة،طا،دمشق-الفلسطينيةالموسوعة-67

الخاصة،الدرأسات-الثانيالقسم،الفلسطينيةالموسوعة-68

.م0991سنة،أط،بيروت

،الرياض-المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة-96

هـ-9014سنهة2،ط،الإسلاميللشبابالعالميةالندوة

.م9891

,Lenoirآer,،س!ث!Encycloped3-ء)07 Frederic, et Masquel

7991.gions, Editions Bayard, 'I anneeاdes rel

71-.TheNew Encyclopoedia Britannica,15 editions
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دلمؤدف-أرألدخالمفدلمصدوعن

1/3الادياققاموسمن
والديمقراطيةالعولمةبينالام!صراع

الصهيونيةوالممارسةاليهوديالفكرفيوالإعلامالمال

والمتطرفونالتطرف

الجديدالصهيونيالمشروع

وأهدافهانشأتهاالماسونية

وافكارهمنشاتهم-يهوهسهود

والقاديانيةالبهائية

ومصطلحاتهمنشؤهالتصوف

القديمةوالفلسفةالإسلامفيالاخلاق

إصلاحيامفكرانبيبنمالك

مواجهتهماوالاستعماروطرقالاستبداد

الاستعبادومصارعالاستبدادطبائع

اسلاميةفريضةالعدل

السعادتينوتحصيلالنشأتينتفصيل

والأديانالمذاهببينالإسلام

والشريعةالتاردخ!المرأة

(لحمتريه!!أبم الأمملطورلبصر
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